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În prezent, Grupul de firme TEMAD cuprinde TEMAD Co - Importator şi distribuitor naţional de 
produse auxiliare pentru construcţii şi industrie, TEMAD ENERGIE - Centrală fotovoltaică şi TEMAD 
PRODUCŢIE - Fabrică de plasă din fibră de sticlă.

Crearea propriilor centre de producţie reprezintă o prioritate în strategia de dezvoltare a Grupului de 
firme TEMAD, astfel că anul 2013 a fost anul orientării către investiţia a aproximativ 3,5 mil. de euro 
în construirea unei centrale fotovoltaice la Râşnov - Braşov şi a peste 1 mil. de euro într-o fabrică de 
plasă din fibră de sticlă.

     Sediul central Temad, Braşov

TEMAD GRUP - O afacere de succes
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DISTRIBUŢIE

MăRCI şI PRODUSE COMPANIA

ClIENŢI

Mărcile distribuite de TEMAD sunt recunoscute 
pentru inovaţie şi calitate, fiind o legătură 
permanentă şi solidă între companie și clienţii 
săi: magazine specializate, fabrici sau şantiere 
de construcţii. Oferta de produse Temad 
cuprinde peste 3.000 de articole destinate atât 
profesioniştilor cât şi utilizatorilor casnici.

Reţeaua TEMAD este compusă din:

•	 sediul central în Brașov,

•	 13 filiale în România, 

•	 1 filială în Republica Moldova.

Departamentul de vânzări este structurat pe trei 
divizii având canale de vânzări diferite: magazine 
tradiţionale, magazine DIY şi Industrie. Reţeaua de 
distribuţie TEMAD este susţinută la nivel naţional 
de o forţă de vânzări de peste 100 de persoane 
şi de un parc auto cu peste 160 de autovehicule.

Fondată în 1994, TEMAD Co a devenit în scurt 
timp o companie de succes, deţinând în prezent 
o poziţie de lider în domeniul distribuţiei de 
materiale auxiliare pentru construcţii, amenajări şi 
industrie. Succesul companiei TEMAD are la bază 
o strategie adaptată mediului de afaceri şi pieţei 
româneşti fiind în acelaşi timp rezultatul încrederii 
și devotamentului tuturor membrilor echipei. 

Toate serviciile TEMAD au ca obiectiv principal 
succesul clienţilor prin construirea de relaţii de 
lungă durată și reciproc avantajoase. Clienţii 
și partenerii recunosc TEMAD ca o dovadă 
de corectitudine şi consecvenţă pentru un 
parteneriat bazat pe un portofoliu de produse de 
calitate și servicii de livrare competente.

        Temad sprijină copiii de la FC Braşov     Atelier creaţie UHU      Trofee, diplome, certificări

     Livrare în 24 de ore      Depozit central Braşov
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uz interior & exterior

POLY MAX®
    LIPEŞTE - FIXEAZĂ - ETANŞEAZĂ

Bison. Specialist în adezivi.



Adezivi cianoacrilaţi

Adezivi de contact

Adezivi construcţii:  
montaj, polistiren, pardoseli, PVAC,  

poliuretan, PVC, tapet

Adezivi - uz general

Etanşeizanţi: 
siliconici, acrilici, refractari

Spume poliuretanice

Scule şi accesorii

Spray-uri tehnice



Super Glue GelSuper Glue

ADeZIVI CIANOACrIlAŢI

 � Adeziv cianoacrilat lichid.
 � Lipește materiale neporoase precum: 
metal, cauciuc, lemn, porţelan și 
diferite mase plastice.

 � Lipește în câteva secunde.
 � putere superioară de lipire.

 � Lipește materiale poroase și neporoase 
precum: metal, cauciuc, lemn, porţelan 
și diferite mase plastice.

 � Tixotropic.
 � Lipește în câteva secunde.
 � putere superioară de lipire.

cod Denumire Buc/bax

401005 BISON Super Glue Gel 3g bl. 12

401012 BISON Super Glue Gel 12x2ml crd 288

cod Denumire Buc/bax

401009 BISON Super Glue professional 7,5ml bl. 12

cod Denumire Buc/bax

401010 BISON Super Glue Industrial 20g 16

401007 BISON Super Glue Industrial 7,5ml 40

 � Adeziv cianoacrilat lichid în recipient de plastic.
 � Ambalaj cu volum suplimentar cu un ajutaj neblocabil pentru o ușoară refolosire.
 � Ambalajul nu poate fi deschis de copii.
 � Lipește majoritatea materialelor sintetice, metal, cauciuc, porţelan, lemn și plută.

 � Adeziv cianoacrilat lichid în recipient de plastic.
 � Ambalaj cu volum suplimentar cu un ajutaj neblocabil 
pentru o ușoară refolosire.

 � Ambalajul nu poate fi deschis de copii.
 � Lipește majoritatea materialelor sintetice, metal, cauciuc, 
porţelan, lemn și plută.

cod Denumire Buc/bax

401001 BISON Super Glue 3g bl. 24

401000 BISON Super Glue 12x2ml crd. 288

Super Glue prOFeSSIONAl

Super Glue INDuStrIAl

8 www.temad.ro

Adezivi cianoacrilaţi



 � Lipește materiale neporoase precum:  
metal, cauciuc și diferite mase plastice.

 � Lichid.
 � Lipește în câteva secunde.
 � Are putere superioară de lipire.
 � Ambalaj dozator „o apăsare – o picătură“.

cod Denumire Buc/bax

401002 BISON SUpER GLUE ROcKET LIQUID 3g, cod 6303421 12

Super Glue rOCKet

BISON BOND

cod Denumire Buc/bax

401006 BISON BOND set 50g+200ml 6

 � Adeziv bicomponent compus din adeziv cianoacrilat  
de înaltă calitate și activator special spray.

 � Lipește puternic îmbinări din lemn fără goluri  
în câteva secunde.

 � Ușor de utilizat.
 � Foarte rapid: 10 ÷ 15 sec.

9email: office@temad.ro

Adezivi cianoacrilaţi



 � Adeziv concentrat, revoluţionar, universal  
- adezivul pentru 1001 aplicaţii şi lucrări 
de reparaţii în gospodărie şi hobby.

 � Ajustabil.
 � Nu lipeşte degetele instant.
 � Lipeşte orice material.
 � Foarte puternic.
 � Foarte rapid.
 � Transparent.

cod Denumire Buc/bax

401013 BISON NEXUS 7g bl. 12

NOU

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

NexuS

LiPEșTE 
ORicE

sUPER
PUTERnic

sUPER
RAPiD



ADeZIVI De CONtACt

 � Adeziv universal cu performanţe excepţionale.
 � putere superioară de lipire.
 � 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.

cod Denumire Buc/bax

400001 BISON Kit adeziv contact 50g bl. 12

410001 BISON Kit adeziv contact 50ml vrac 90

400044 BISON Kit transp 50ml bl 12

442007 BISON Schnell Fix adeziv contact 200L 1

442001 BISON Kit adeziv contact 250ml 6

442003 BISON All purpose adeziv de contact 650 ml 12

442009 BISON All purpose adeziv de contact 4,5 L 4

= valabil pe Comandă speCială

BISON KIt CONtACt ADheSIVe
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ADeZIVI - CONStruCŢII - MONtAJ

Adeziv și etanșeizant universal, pentru construcții, 
de calitate superioară pe bază de MS polimer, cu 
uscare rapidă și rezistență finală foarte mare.

 � Aderență inițială extrem de mare.
 � permanent elastic.
 � Nu conține solvent.
 � Uz interior și exterior.
 � Se poate vopsi.
 � Rezistent la apă și la mucegai.
 � Timp de uscare-manipulare: 30 minute.
 � Timp de uscare-întărire finală: 4 ore.
 � Rezistență la forfecare: 37kg/cmp.
 � Rezistență la tracțiune: 30kg/cmp.

Adeziv și etanșeizant universal, pentru construcții, 
de calitate superioară pe bază de MS polimer, cu 
uscare rapidă și rezistență finală foarte mare.

 � Aderență inițială extrem de mare.
 � permanent elastic.
 � Nu conține solvent.
 � Uz interior și exterior.
 � Se poate vopsi.
 � Rezistent la apă și la mucegai.
 � Timp de uscare-manipulare: 30 minute.
 � Timp de uscare-întărire finală: 4 ore.
 � Rezistență la forfecare: 37kg/cmp.
 � Rezistență la tracțiune: 30kg/cmp.

pOlY MAx hIGh tACK expreSS

pOlY MAx hIGh tACK expreSS

cod Denumire Buc/bax

428980 
BISON poly Max High Tack Express  
alb MS pOLIMER 425g

12

cod Denumire Buc/bax

428980 BISON poly Max High Tack Express alb MS pOLIMER 425g 12

Adeziv și etanșeizant transparent, universal, 
pentru construcții, de calitate superioară 
pe bază de MS polimer, cu uscare rapidă și 
rezistență finală foarte mare.

 � 100% transparent.
 � permanent elastic.
 � Nu conține solvent.
 � Uz interior și exterior.
 � Se poate vopsi.
 � Rezistent la apă și la mucegai.
 � Timp de uscare-manipulare: 2 ore.
 � Timp de uscare-întărire finală: 4 ore.
 � Rezistență la forfecare: 24kg/cmp.
 � Rezistență la tracțiune: 15kg/cmp.

pOlY MAx CrIStAl expreSS

cod Denumire Buc/bax

428977  BISON poly Max cristal Express trs. MS polimer 300g 12

Adeziv și etanșeizant universal, pentru 
construcții, de calitate superioară pe bază de 
MS polimer și rezistență finală foarte mare.

 � permanent elastic.
 � Nu conține solvent.
 � Uz interior și exterior.
 � Se poate vopsi.
 � Rezistent la apă și la mucegai.
 � Timp de uscare-manipulare: 24 ore.
 � Timp de uscare-întărire finală: 48 ore.
 � Rezistență la forfecare: 18kg/cmp.
 � Rezistență la tracțiune: 16kg/cmp.

pOlY MAx pOlYMer

cod Denumire Buc/bax

428975 BISON poly Max alb polimer 465g 12

12 www.temad.ro

Adezivi - construcţii - montaj
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 � 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.

cod Denumire Buc/bax

429002 Montagekit Extreme Grip 100g bl. 12

429011 Montagekit Extreme Grip 370g 12

cod Denumire Buc/bax

400036 Montagekit Extreme Grip Tape 1,5mx19mm bl. 12

MONtAGeKIt extreMe GrIp tApe

 � Montagekit® tape - bandă dublu  
adezivă extrem de puternică.

 � Foarte rezistentă: 120 kg/m de bandă.
 � Aderenţă imediată excelentă.
 � pentru uz interior și exterior.
 � Transparentă.
 � Universală: toate materialele, toate  
suprafeţele.

 � Înlocuiește cuiele și șuruburile.
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= bison garantează elastiCitatea lipirii timp de 15 ani

MONtAGeKIt extreMe GrIp

Adeziv de construcții fără solvent pentru lipirea  
materialelor ca lemn, plastic, metal, piatră, ghips  
și a elementelor decorative pe suprafețe din beton,  
piatră, tencuială, lemn sau pAL.

 � Foarte puternic.
 � Ușor de utilizat.
 � capacitate de umplere.
 � Uz interior.

cod Denumire Buc/bax

429017 BISON Montagekit Universal 440g 12

MONtAGeKIt uNIVerSAl

120kg

cod Denumire Buc/bax

429001 Montagekit Super Strength 350g 12

429005 Montagekit Super Strength 125g bl. 12

429006 Montagekit Super Strength 125g vrac 105

 � 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.

MONtAGeKIt Super StreNGth

13email: office@temad.ro
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 � pentru lipiri “invizibile” în construcţii şi decoraţiuni.
 � Adeziv de construcţii foarte rezistent, fără solvent.
 � Formulă unică, transparenţă 100%.
 � Indicat pentru materiale de construcţii și 
decorative.

 � Înlocuiește cuiele și șuruburile.
 � Aderenţă imediată pe suprafeţe poroase.
 � Elasticitate permanentă, capacitate de umplere, 
pentru uz interior.

 � Nu conţine solvent, priză iniţială 
foarte puternică.

 � Formulă specială pentru polistiren.
 � Indicat pentru plăci murale, 
ornamente, izolaţii.

 � Înlocuiește cuiele și șuruburile.

= bison garantează elastiCitatea lipirii timp de 15 ani

MONtAGeKIt trANSpAreNt 

MONtAGeKIt pOlYStYreNe

cod Denumire Buc/bax

429010 Montagekit Transparent 310g 12

429003 Montagekit Transparent 80g bl. 12

cod Denumire Buc/bax

440022 Montagekit polystirene 440g 12

 � Ancoră chimică de calitate superioară fără 
stiren, universală, rapidă. 

 � Indicată pentru ataşamente grele pe 
materiale de construcţii diverse.

 � Certificare europeană ETA (ETA-09/0399) şi 
marcaj CE (0679-CDP-0445). 

 � În caz de incendiu rezistă până la max.  
120 min. (clasa de foc F120). 

 � Capacitate de încărcare foarte ridicată. 
 � Universal. 
 � Se întăreşte rapid. 
 � Rezistenţă la umezeală, coroziune şi vibraţii. 

CheMICAl ANChOr

cod Denumire Buc/bax

429012 BISON Ancora chimica 300ml 10

PROfESSIONAL QUALITY
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ADeZIVI - CONStruCŢII - pOlIStIreN

ADeZIVI - CONStruCŢII - pArDOSelI

 � Adeziv pastă pentru fixarea plăcilor și foilor de polistiren.
 � Neinflamabil.

cod Denumire Buc/bax

440009 BISON Montagekit polystirene Adhesive 1kg 6

440012 BISON Montagekit polystirene Adhesive 4kg 1

 � Adeziv pentru lipirea linoleumului și a mochetei.
 � Foarte economic.
 � Neinflamabil.

cod Denumire Buc/bax

440010 BISON Flooring adeziv pardoseli 1kg 6

440011 BISON Flooring adeziv pardoseli 6kg 1

440016 BISON Flooring adeziv pardoseli 12kg 1

 � Adeziv pentru parchet laminat, rezistent la apă - D3.
 � Foarte economic.
 � Neinflamabil.

 � Adeziv pe bază de pvAc special pentru lipirea parchetului clasic.

cod Denumire Buc/bax

440020 BISON adeziv parchet laminat 0,45kg 6

440019 BISON adeziv parchet laminat 0,9kg 6

cod Denumire Buc/bax

440013 BISON parquet ad. parchet clasic 6kg 1

cod Denumire Buc/bax

429012 BISON Ancora chimica 300ml 10

PROfESSIONAL QUALITY
pOlYStYreNe ADheSIVe

FlOOrING ADheSIVe

lAMINAteD pArquet ADheSIVe

pArquet  ADheSIVe
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Super WOOD D3

 � Adeziv pentru lemn, de calitate superioară, pentru interior 
(conform EN 204 D2). 

 � Foarte puternic.  Transparent după uscare.  Se poate vopsi.  

cod Denumire Buc/bax

420002 BISON Adeziv pt. lemn D2 60+15g 12

429014 BISON Adeziv pt. lemn D2 750g 6

400042 BISON Adeziv pt. lemn D2 75g bl. 12

429008 BISON Wood Glue adeziv lemn 30kg 1

cod Denumire Buc/bax

420018 Wood Sealant mastic lemn artar 300ml 12
420014 Wood Sealant mastic lemn cires 300ml 12
420016 Wood Sealant mastic lemn fag 300ml 12
420015 Wood Sealant mastic lemn merbau 300ml 12
420017 Wood Sealant mastic lemn mesteacan 300ml 12
420013 Wood sealant mastic lemn stejar 300ml 12
420012 Wood Sealant mastic lemn stejar deschis 300ml 12
420020 Wood Sealant mastic lemn tek 300ml 12
420019 Wood Sealant mastic lemn wenge 300ml 12

 � Mastic pentru parchet și lemn, poate fi vopsit sau lăcuit 
după uscare.

 � Indicat pentru umplerea, etanșarea îmbinărilor, golurilor, 
crăpăturilor din lemn, parchet clasic și parchet laminat.

 � Ideal pentru îmbinările dintre podele de lemn și pereţi.
 � Diverse culori: cireș, stejar, stejar deschis, maro, fag, 
mesteacăn, arţar, tek, wenge.

 � Adeziv pentru lemn pe bază de pvAc.
 � Alb. Transparent după uscare.
 � pentru uz interior și exterior.
 � Rapid. puternic.
 � conform EN 204 D3.
 � Rezistent la umiditate.

WOOD SeAlANt

ADeZIVI - CONStruCŢII - pVAC

= valabil pe Comandă speCială

WOOD Glue

cod Denumire Buc/bax

420010 BISON Super Wood D3 adeziv pvAc, lemn 250g 12

420011 BISON Super Wood D3 adeziv pvAc, lemn 750g 6

420001 BISON Super Wood D3 adeziv pvAc, lemn 75g 12
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pu MAx tIMBer expreSS

WOOD MAx

pOlYurethANe ADheSIVe

pu Flex

 � Adeziv poliuretanic bicomponent 
de înaltă performanţă.

 � Lipește o multitudine de materiale 
sintetice (acolo unde alţi adezivi nu 
dau rezultatele dorite).

 � Rezistenţă maximă: 110 N/cm².
 � capacitate de umplere. 
 � Rezistenţă la intemperii și umiditate 
salină.

 � Rezistenţă la temperatură: –30°c 
până la +110°c.

 � Set 750g adeziv + 150 g întăritor.

cod Denumire Buc/bax

440039 BISON polyurethane ad. bicomponent 0,9kg 4

ADeZIVI - CONStruCŢII - pVAC

 � Adeziv poliuretanic, monocomponent,  
tixotropic, pentru lemn.

 � Transparent.
 � Rezistent la intemperii și umiditate salină.
 � Foarte puternic.
 � conform EN 204 D4.
 � Întărire rapidă.

 � Adeziv de calitate superioară, rezistent la apă,  
pe bază de MS polimer, pentru lemn.

 � proprietăți de etanșare.
 � Rezistență la apă salină (conform cu  
standardul EN 204:D4).

 � Foarte puternic.
 � Rezistent la intemperii.
 � pentru uz interior și exterior.
 � poate fi vopsit.

cod Denumire Buc/bax

440052 pU Max Timber Express ad poliuretanic 
lemn 310ml

12

cod Denumire Buc/bax

440051 BISON WOOD MAX 380 ml 12

ADeZIVI - CONStruCŢII - pOlIuretAN

 � Mastic poliuretanic de culoare neagră, pentru 
etanşări şi lipiri în condiţii extreme.

 � Impermeabil. 
 � Se poate vopsi. 
 � permanent elastic. 
 � pentru uz interior şi exterior. 
 � Rezistenţă la radiaţii ultraviolete. 
 � Nu se contractă. 
 � Aderă pe foarte multe materiale de construcţii.

cod Denumire Buc/bax

425021 BISON pU FLEX etanseizant 
poliuretanic negru 300 ml

12

 � Adeziv pentru lemn, de calitate 
superioară, rezistent la apă. 

 � cu proprietăţi de etanşare. 
 � pentru uz interior şi exterior.
 � Rezistenţă la apa salină  
(conform cu standardul EN 204: D4). 

 � Foarte puternic. 
 � poate fi vopsit. 
 � Fără solvenţi. 
 � Rezistenţă la intemperii.

cod Denumire Buc/bax

440949 BISON adeziv poliuretanic lemn 75ml 12

pu tIMBer ADheSIVe

 � Adeziv poliuretanic, monocomponent,  
pentru lemn.

 � Transparent.
 � pentru uz interior și exterior.
 � Rezistent la intemperii și  
umiditate salină.

 � Foarte puternic.
 � conform EN 204 D4.
 � Întărire în aproximativ 2 ore.

cod Denumire Buc/bax

440048 BISON pU Max adeziv poliuretanic lemn 0,75L 6

pu MAx
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ADeZIVI - CONStruCŢII - tApet

pVC pVC KIt

ADeZIVI - CONStruCŢII - pVC

WAllpAper pASte  
All purpOSe

WAllpAper pASte  
NOrMAl / heAVY

 � Adeziv sintetic pentru conducte pvc,  
cu capacitate de umplere.

 � Transparent.
 � Tixotropic.
 � Foarte puternic la lipire.
 � Rezistent la apă caldă și rece,  
precum și la diferite substanţe chimice de uz casnic.

 � Adeziv sintetic pentru lipirea 
conductelor de presiune și de 
scurgere din pvc rigid.

 � Transparent.
 � Rapid, foarte puternic la lipire.
 � Rezistă la presiune, apă fierbinte  
și rece, precum și la diferite 
substanțe chimice de uz casnic.

cod Denumire Buc/bax

441001 BISON adeziv pt. pvc rigid 100ml 24

441003 BISON adeziv pt. pvc rigid 1L 6
cod Denumire Buc/bax

441005 BISON pvc KIT 16 atm. adeziv conducte 250ml 24

 � produs pe bază de amidon.
 � pentru toate tipurile de tapet: 
normal, greu, special.

 � produs pe bază de celuloză, de înaltă calitate.
 � pentru toate tipurile de tapet: ușor, normal, greu, din hârtie, 
simplex, duplex, acrilic.

cod Denumire Buc/bax

430000 BISON adeziv tapet universal 150g 18

cod Denumire Buc/bax

430002 BISON adeziv tapet normal si greu 125g 18

 � Adeziv special pentru tapetul din ţesătură din fibră de sticlă.

cod Denumire Buc/bax

440000 BISON adeziv tapet fibra sticla 10kg 1

GlASS ClOth ADheSIVe
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epOxY 5MIN epOxY uNIVerSAl

ADeZIVI - CONStruCŢII - pVC

epOxY MetAl

epOxY repAIr uNIVerSAl epOxY repAIr AquA

 � Mastic epoxidic pentru metal.
 � Seringă dublă.
 � Gri „oţel–lichid“.
 � capacitate de umplere a golurilor.
 � poate fi perforat, pilit și șlefuit/polizat.
 � Rezistă la temperatura de +100°c.
 � Rezistent la apă, acizi diluaţi și alţi solvenţi.

cod Denumire Buc/bax

400004 BISON Epoxy Metal adeziv metal 2x12ml bl. 12

cod Denumire Buc/bax

400031 BISON Epoxy Repair Universal 56g bl 12

 � Mastic epoxidic bicomponent pentru 
reparaţii și restaurări.

 � Rapid și ușor de utilizat.
 � Nu se deformează și nu se contractă.
 � pentru uz interior și exterior.
 � poate fi tăiat, șlefuit și vopsit.

cod Denumire Buc/bax

400032 BISON Epoxy Stick Aqua 56g bl. 12

 � 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, șlefuit și vopsit.

cod Denumire Buc/bax

420009 BISON Epoxy Repair 5Min. 56g 24

 � Mastic epoxidic bicomponent pentru 1001 lucrări de reparaţii 
şi recondiţionări. 

 � Rapid, uşor de utilizat, nu se contractă,  poate fi vopsit. 
 � pentru uz interior şi exterior.

epOxY repAIr 5 MIN.

ADeZIVI - uZ GeNerAl

 � Mastic epoxidic rapid.
 � Seringă dublă.
 � Transparent.
 � prelucrabilitate după amestec: 5 minute.
 � putere superioară de lipire.
 � Rezistă la temperatura de +70°c.
 � Rezistent la apă, acizi diluaţi, ulei și alţi 
solvenţi.

cod Denumire Buc/bax

400005 BISON Epoxy 5Min. adeziv rapid 2x12ml bl. 12 cod Denumire Buc/bax

400006 BISON Epoxy Universal adeziv forte 2x12ml bl. 12

 � Mastic epoxidic universal.
 � Seringă dublă.
 � Transparent.
 � prelucrabilitate după amestec:  
2 ore.

 � putere superioară de lipire.
 � Rezistă la temperatura de +80°c.
 � Rezistent la apă, acizi diluaţi, ulei 
și alţi solvenţi.
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pOWer ADheSIVe 

cod Denumire Buc/bax

400015 BISONITE adeziv pU bicomponent 65ml bl. 12

 � Adeziv poliuretanic bicomponent 
de înaltă performanţă.

 � Lipește o multitudine de materiale 
sintetice (acolo unde 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.

 CAr MIrrOr

DOuBle FIx

 � Adeziv pentru oglinda retrovizoare.
 � Set pentru două aplicaţii.
 � pentru fixarea unei oglinzi 
retrovizoare pe parbriz.

 � Rapid.

cod Denumire Buc/bax

400024 BISON car Mirror ad. oglinzi auto 2ml bl. 12

CAr tApe

 � Bandă poroasă autoadezivă pe 
ambele feţe.

 � pentru repararea și fixarea accesoriilor 
în automobile, bărci și caravane.

 � pentru uz intern și extern.
 � culoare neagră.
 � Rapid, simplu și avantajos.
 � Foarte rezistentă, aderenţă puternică.
 � Rezistentă la apă.

cod Denumire Buc/bax

400030 BISON car Tape banda ad. auto 1,5mx19mm bl 12

CArpet tApe

 � Bandă adezivă pe 
ambele feţe pentru 
fixarea și înnădirea 
mochetei și a covoarelor.

 � Ușor de folosit.
 � Aderenţă puternică.
 � Ușor de înlăturat.

cod Denumire Buc/bax

481010 BISON carpet Tape 0,05mx10m vrac 54

490004 BISON carpet Tape 0,05mx10m, bl. 6

 � Bandă poroasă auto-adezivă 
pe ambele feţe.

 � culoare albă.
 � Flexibilitate permanentă.
 � Rezistenţă la umiditate.
 � Rezistenţă la frig și căldură.

cod Denumire Buc/bax

400027 BISON Double Fix banda adeziva int 1,5mx19mm bl 12

 � Bandă siliconică de etanșare adezivă, pentru baie și bucătărie.

cod Denumire Buc/bax

490101 BISON Banda etansare silicon alba 22mmx3,35m 6

490104 BISON Banda etansare silicon alba 38mmx3,35m 6

SeAlANt StrIp
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GlASS

lIquID ruBBer MetAl lOCK  
(lOCK BOND)

eNAMel FIx

VINYl plAStICplAStIC

cod Denumire Buc/bax

400013 BISON Glass adeziv pt. sticla 2ml bl 12

 � Adeziv pentru sticlă în miniseringă.
 � Incolor.
 � Lipește sticlă și cristal între  
ele și pe metal.

 � Nu este adecvat pentru acvarii, 
sticlă laminată de protecţie sau 
pentru sticlă fumurie.

 � Se întărește rapid la lumina 
ultravioletă.

cod Denumire Buc/bax

400017 BISON Liquid Rubber 'cauciuc lichid' 50ml bl 6

 � „cauciuc lichid“ pentru reparaţii 
diverse.

 � Lipește, izolează, umple cauciuc, 
piele, textile, neopren, plastic, 
metal, ceramică.

 � Transparent.
 � Universal.
 � Rezistent la umiditate.
 � permanent flexibil.
 � Rezistent la substanțe chimice și  
la intemperii.

 � Rezistă la temperaturi între: –40°c 
și +120°c.

cod Denumire Buc/bax

400034 BISON Lock Bond 6ml bl 12

 � Substanţă de fixare.
 � Fixează piuliţe, bolţuri, șuruburi. 
 � Fixarea permite deşurubarea 
ulterioară.

 � Etanșează îmbinări cu filet.
 � protejează filetul contra ruginii.
 � Rezistent la șocuri și vibraţii.

 � Repară emailul sărit de la chiuvete, 
căzi, lavoare, frigidere, mașini de 
spălat, aragaz și mașini de gătit pe 
plită ceramică.

 � Rezistent la apă fierbinte, acizi 
diluaţi.

 � Rezistent la temperaturi de la 
–20°c până la +90°c.

 � Recipient cu pensulă.

cod Denumire Buc/bax

400007 BISON Enamel Fix 20ml bl. 12

cod Denumire Buc/bax

410005 BISON vinyl adeziv pt. pvc moale set 25ml 12

 � Adeziv pentru îmbinarea de 
pvc moale.

 � Transparent.
 � Rămâne flexibil.
 � Rezistent la apă.
 � Rezistă până la temperatura 
de 70°c.

cod Denumire Buc/bax

410003 BISON pLASTIc ad. pvc rigid 25ml vrac 90

400003 BISON plastic adeziv pvc rigid 25ml bl. 12

 � Adeziv sintetic pentru  
repararea obiectelor din plastic 
(pvc, ABS, pERSpEX).

 � Transparent, rapid.
 � Foarte puternic.
 � Rezistent la apă și diferite 
substanţe chimice de uz casnic.
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MIrrOr ADheSIVe

textIle

cod Denumire Buc/bax

400049 Bison Mirror Adhesive 430g 12

 � Adeziv pentru oglinzi, recomandat 
în special pentru oglinzile de 
argint de mici dimensiuni. 

 � Fără acid. 
 � Nu atacă stratul de lac. 
 � permanent elastic. 
 � Rezistenţă la apă.

cod Denumire Buc/bax

400009 BISON Textile adeziv 25ml bl. 12

 � Adeziv pentru materiale textile, iută 
și fibră de cocos.

 � poate fi folosit pentru tivuri, 
reparaţii de îmbrăcăminte și colaje.

 � Rezistent la spălare.

cod Denumire Buc/bax

402003 BISON Universal Hobby adeziv universal 90ml 12

402004 BISON Universal Hobby adz univ. fara solv.90ml 12

 � Adeziv de uz casnic.
 � Transparent.
 � calitate excepţională.
 � Se usucă rapid.
 � Rezistent la apă.
 � cu sistem Twist&Glue pentru lipiri în 
puncte sau pe întreaga suprafaţă.

 � cu sau fără solvenţi.

uNIVerSAl hOBBY

cod Denumire Buc/bax

429004 BISON Spray Adhesive ad. pulverizabil 200ml 12

429007 BISON Spray Adhesive ad. pulverizabil 500ml 12

 � Adeziv de contact pulverizabil.
 � Lipește hârtie, fotografii, afișe și spume 
polieterice între ele dar și pe suport din 
lemn, pAL, sticlă, beton, metal.

 � Adecvat pentru fixare temporară, ca de 
exemplu la șabloane.

 � Ușor de aplicat.
 � Rapid și puternic.
 � Rezistent la umezeală.

SprAY ADheSIVe
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etANŞeIZANŢI - SIlICONICI

cod Denumire Buc/bax

400049 Bison Mirror Adhesive 430g 12

 � Mastic de etanșare de înaltă calitate 
pe bază de cauciuc siliconic.

 � Rezistent la apă.
 � permanent flexibil.
 � pH neutru.
 � Rezistent la radiaţii Uv.

cod Denumire Buc/bax

425006 BISON Silicon neutral alb 280ml 12

425008 BISON Silicon neutral gri 280ml 12

425009 BISON Silicon neutral maro 280ml 12

425007 BISON Silicon neutral negru 280ml 12

425000 BISON Silicon neutral transparent 280ml 12

SIlICONe NeutrAl

 � Mastic de etanșare pe bază de 
cauciuc siliconic.

 � Rezistent la apă.
 � permanent flexibil.
 � Rezistent la radiaţii Uv.

cod Denumire Buc/bax

423007 BISON Silicon universal alb 280ml 24

423008 BISON Silicon universal transp. 280ml 24

400018 BISON Silicon alb 60ml bl. 12

400019 BISON Silicon transp. 60ml bl. 12

SIlICONe uNIVerSAl

ANI

G
A
R
A
N
Ţ
IE

= bison garantează elastiCitatea etanşării timp de 15 ani

etANŞeIZANt - reFrACtAr

 � Etanșeizant pe bază de sticlă solubilă.
 � Se lipește de metal, cărămidă și beton.
 � Rezistent la temperatura de 1000°C.
 � Fără azbest.

cod Denumire Buc/bax

428001 BISON 1000 Cement mastic refractar 530g 12

1000°C CeMeNt
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SIlICONe GlASS

 � Mastic de etanșare pe bază de cauciuc siliconic.
 � Rezistent la apă.
 � permanent flexibil.
 � conţine fungicide.
 � Rezistent la radiaţii Uv.

cod Denumire Buc/bax

423005 BISON Silicon Sanitar alb 280ml 24

423004 BISON Silicon Sanitar bej 280ml 12

423003 BISON Silicon Sanitar gri 280ml 12

423010 BISON Silicon Sanitar maro 280ml 12

423006 BISON Silicon Sanitar transp. 280ml 24

423009 BISON Silicon Sanitar negru 280ml 12

SIlICONe SANItArY

SIlICONe SANItArY 
preMIuM

 � Mastic de etanșare pe bază de cauciuc 
siliconic.

 � Rezistent la apă.
 � permanent flexibil.
 � Rezistent la Uv și agenţi chimici.
 � 100% silicon.
 � conţine fungicide. 

cod Denumire Buc/bax

425014 BISON Silicon sanitar pREMIUM alb 280ml 12

425015 BISON Silicon sanitar pREMIUM trs. 280ml 12

SIlICONe SANItArY  
Super

 � Mastic de etanșare de înaltă calitate 
pe bază de cauciuc siliconic.

 � Rezistent la apă (inclusiv sărată).
 � permanent flexibil.
 � Rezistent la Uv și produse chimice.
 � culoare ce nu se modifică.
 � conţine cantitate mare de fungicide.

cod Denumire Buc/bax

425016 BISON Silicon sanitar SUpER alb 280ml 12

425017 BISON Silicon sanitar SUpER trs. 280ml 12

 � Mastic de etanșare pe bază de 
cauciuc siliconic, special pentru 
sticlă (acvarii, mobilier din sticlă).

 � Rezistent la apă.
 � permanent flexibil.
 � culoare: transparent.
 � Nu conţine substanţe nocive 
pentru peşti.

 � Rezistent la radiaţii Uv.

cod Denumire Buc/bax

424003 BISON Silicon sticla transp. 280ml 12
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etANŞeIZANŢI - ACrIlICI

 � Mastic siliconic acetic rezistent la temperatură 
ridicată.

 � Aderă pe numeroase suprafeţe.
 � Întărire rapidă: formează peliculă după 6 min.
 � Rezistenţă la rupere foarte mare.
 � proprietăţi dielectrice bune.
 � Tixotropic: nu curge.
 � Rezistă la temperaturi între:  –60° ÷ +275°c.

cod Denumire Buc/bax

425102 BISON Silicon rosu pt. temperatura 280ml 12

425100 BISON Silicon rosu pt. temperatura 60ml 12

SIlICONe hIGh teMperAture 

 � Mastic acrilic universal.
 � Îmbină materiale de construcţie.
 � Foarte maleabil.
 � Nu crapă, nu se deteriorează în timp.
 � poate fi vopsit.
 � Rezistent la intemperii.

cod Denumire Buc/bax

426005 BISON Acrylic alb 300ml 24

426008 BISON Acrylic gri 300ml 12

426007 BISON Acrylic maro 300ml 12

426009 BISON Acrylic negru 300ml 12

ACrYlIC SeAlANt

 � Etanşeizant pe bază de dispersie acrilică,  
de calitate superioară, uşor de utilizat,  
elasto-plastic. 

 � poate fi vopsit după 30 minute. 
 � pentru uz interior şi exterior. 

cod Denumire Buc/bax

426010 BISON Acrylic ultra rapid 
30min, alb 300ml

12

ACrYlIC Super FASt
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BISON GuN &  
FOAM CleANer

SpuMe pOlIuretANICe

 � Spumă poliuretanică cu întărire rapidă 
și expandabilitate ridicată.

 � Rezistentă la temperatură de la –40°c 
până la +90°c.

 � Se poate vopsi.
 � * varianta de iarnă poate fi aplicată şi 
la temperaturi scăzute  
(de până la  –10°c).

CONStruCtION FOAM

 � Spumă poliuretanică monocomponentă 
profesională.

 � produs ecologic: fără cFc, nu atacă 
stratul de ozon.

 � Dozare precisă.
 � viteză de lucru ridicată.
 � Aderenţă excelentă la multe tipuri de 
suprafeţe.

 � Rezistentă la căldură, apă și multe 
substanțe chimice.

 � Se poate vopsi.
 � * varianta de iarnă poate fi aplicată şi la 
temperaturi scăzute (de până la  –10°c).

 � Adeziv poliuretanic monocomponent 
pentru polistiren, indicat pentru 
aplicaţii verticale şi orizontale, având 
capacitate mare de umplere. 

 � Foarte economic în utilizare datorită 
aplicării precise. 

 � caracteristici excelente de izolare 
termică, se menţine flexibilă şi nu 
devine fragilă. 

 � poate fi aplicată chiar și la 
temperaturi sub -5°c.

 � Spumă cu expandare ridicată pentru 
construcţii ce poate fi utilizată atât la 
interior cât şi la exterior. 

 � poate fi vopsită. 
 � Rezistenţă la apă şi la o gamă largă de 
agenţi chimici. 

 � Nu conţine cFc şi HcFc (nu atacă ozonul).

GuN CONStruCtION FOAM

pOlYStYreNe  
ADheSIVe FOAM

CONStruCtION FOAM  
MAx VOluMe

 � Soluţie pentru curăţarea şi îndepărtarea 
petelor proaspete şi neîntărite de spumă 
poliuretanică. 

 � Indicată şi pentru curăţarea pistoalelor de 
spumă şi a duzei / aplicatorului tuburilor 
de spumă.

 � Nu curăţă spuma uscată, curăţarea 
suprafeţelor trebuie să se facă înainte de 
uscare.

cod Denumire Buc/bax

425020 BISON Spray de curatat 
spuma 500ml

12

cod Denumire Buc/bax

451015 BISON Spuma polistiren 750ml  12

451016 BISON Spuma polistiren pt. pistol 700ml 12

cod Denumire Buc/bax

451017 BISON Spuma pU MAX pt. pistol 820ml 12

cod Denumire Buc/bax

451009 BISON Spuma pU 300ml 12

451001 BISON Spuma pU 500ml 12

451003 BISON Spuma pU 700ml 12

451007 BISON Spuma pU  
pt. iarna 700ml

12

cod Denumire Buc/bax

451004 BISON Spuma pU pt. pistol 
750ml

12

451008 BISON Spuma pU  
pt. pistol, iarna 750ml

12
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pIStOl SIlICONpOWer pIStOl

SCule ŞI ACCeSOrII

 � pistol de lipit cu baton adeziv fuzibil pentru 
uz semiprofesional.

 � Utilizabil pentru o gamă largă de materiale.
 � puternic, rapid și ușor de utilizat.

 � pistol de lipit cu baton de adeziv fuzibil, 
pentru hobby și decoraţiuni.

 � Utilizabil pentru o gamă largă de materiale.
 � puternic, rapid și ușor de utilizat.

 � Rezervă pentru pistoale de lipit cu batoane 
fuzibile Hobby / Super.

cod Denumire Buc/bax

470001 BISON 'SUpER' pistol de lipit la cald 4

cod Denumire Buc/bax

470002 BISON  'HOBBY' pistol de lipit la cald 4

cod Denumire Buc/bax

470012 BISON rezerve pistol 'HOBBY' bl. 12

470011 BISON rezerve pistol 'SUpER' bl. 12

Glue GuN Super Glue GuN hOBBY reZerVă Glue GuN

cod Denumire Buc/bax

420004 pISTOL pt. silicon portocaliu 50

 � pistol metalic pentru cartușe 310 ml.
 � Ușor de utilizat. 

cod Denumire Buc/bax

420006 BISON power pistol 6

 � pistol pentru silicon robust şi durabil cu funcţie de oprire 
imediată a curgerii adezivului / etanșeizantului. 

 � După acţionarea funcţiei, adezivul din pistol nu mai poate fi 
dispersat. 

 � Este indicat pentru toate cartuşele de adezivi şi de 
etanşeizanţi.
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hAND CleANerSpAtulă MultIFuNCŢIONAlă

SprAY-urI tehNICe

 � cremă de curăţat mâinile, dezinfectantă.
 � curăţă mâinile murdare în profunzime.
 � Îndepărtează uleiul, grăsimea, smoala, bitumul, 
cerneala, vopselele alchidice și nitrate.

 � pH neutru.
 � protejează pielea.

cod Denumire Buc/bax

460001 BISON Hand cleaner pasta pt. maini 200ml 12

460002 BISON Hand cleaner pasta pt. maini 500ml 12

 � Spray lubrifiant multifuncţional.
 � 1001 aplicaţii.
 � Îndepărtează murdăria şi grăsimea.
 � protejează împotriva umidităţii.
 � Stopează scârţâitul.
 � curăţă şi deblochează elementele 
înţepenite şi ruginite.

cod Denumire Buc/bax

460004 BISON Multi spray 400ml 12

luBrIt-All MultISprAY

FĂRĂ SILICON!

 � Dispozitiv multifuncţional pentru 
deschiderea cartușului, netezirea 
suprafeţei masticului siliconic și 
îndepărtarea stratului vechi de silicon.

cod Denumire Buc/bax

470020 BISON spatula silicon '3 in 1' bl. 12
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 � Spray pentru curăţarea şi degresarea 
metalelor.

 � Îndepărtează ulei, murdărie, grăsime, 
ceară, gudron.

 � Se evaporă rapid.
 � Nu lasă reziduuri.
 � poate fi utilizat şi pentru îndepărtarea 
adezivilor bicomponenţi, vopselei, 
etanşeizanţilor siliconici, spumei 
poliuretanice neîntărite.

cod Denumire Buc/bax

431003 BISON Spray de curatat 400ml 12

CleANer SprAY

 � Spray lubrifiant universal.
 � Împiedică aderenţa murdăriei datorită 
uleiului de silicon pur pe care-l conţine.

 � Anti-rugină.
 � Izolator electric.
 � Rezistent la chimicale.
 � Ideal pentru chederele maşinii: previne 
îngheţarea lor.

 � Nu este indicat pentru lemn, sticlă şi 
piatră.

cod Denumire Buc/bax

431000 BISON Silicon Spray lubrifiant 400ml 12

SIlICON SprAY

 � Spray lubrifiant universal.
 � conţine particule pTFE care acţionează ca 
nişte rulmenţi.

 � Fără silicon.
 � protejează împotriva umezelii.
 � Nu atacă suprafeţele din plastic şi 
cauciuc.

cod Denumire Buc/bax

431001 BISON pTFE Spray lubrifiant 400ml 12

ptFe SprAY

Pe bazĂ de uLeI

SILICONIC PuR
Pe bazĂ de  

uLeI mINeRaL
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 � Ulei penetrant pe bază de MoS
2
.

Deblochează părţi ruginite, şuruburi, 
piuliţe, balamale, flanşe, lacăte.

 � capacitate penetrantă foarte puternică.
 � Acţionează repede, în 5 minute.
 � Dizolvă rugina.
 � Rezistent la coroziune şi rugină.
 � poate fi folosit şi pentru prevenirea 
blocării, la momentul asamblării.

cod Denumire Buc/bax

431002 BISON penetrating Spray 400ml 12

peNetrAtING SprAY

 � Spray pentru curăţarea şi întreţinerea 
contactelor electrice.

 � capacitate de dizolvare a murdăriei şi a 
oxizilor.

 � Îmbunătăţeşte conductivitatea.
 � previne pierderile de tensiune.
 � Respinge umezeala.
 � Nu atacă metalele şi materialele sintetice.
 � Anticoroziv.

cod Denumire Buc/bax

431004 BISON contact Spray contacte 
electrice 400ml

12

CONtACt SprAY

 � Lubrifiant de calitate superioară, fără 
acizi, pe bază de p.T.F.E. 

 � Lubrifiază rulmenţi cu bile şi cu role, axe, 
lanţuri, roţi dinţate, balamale şi alte piese 
rotative. 

 � Este stabil mecanic la presiuni mari şi 
rezistă la temperaturi ridicate. 

 � Îndepărtează umezeala. 
 � Nu conţine acizi.

cod Denumire Buc/bax

431005 BISON Spray vaselina 400ml 12

VASelINe SprAY

Pe bazĂ de bISuLFuRĂ

de mOLIbdeN (moS2
)
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Soluții antimucegai

Absorbante de umiditate



SOluȚII ANtIMuCeGAI

 � Pulverizator antimucegai ce combate cu eficacitate mucegaiul, 
ciupercile şi bacteriile. 

 � Nu conţine clor şi este ideal pentru camere de zi şi dormitoare.
 � Pătrunde în profunzime şi are acţiune de durată. 
 � Nu emană mirosuri neplăcute.
 � Se poate folosi şi pe materiale textile, mobilier şi tapet.
 � Rezultatele sunt vizibile în 15 minute.

SOluŢIe ANtIMuCeGAI Fără ClOr

 � Prin formula sa concentrată, îndepărtează mucegaiul, algele și 
mușchiul din spaţiile cu umiditate crescută.

 � Spumă activă.
 � Efect vizibil în 10 minute.
 � Acţiune de durată.
 � Pentru uz interior (băi, bucătării, subsoluri, garaje) și exterior 
(balcoane, jardiniere, faţade, ornamente).

 � Pulverizator cu 2 funcţii:
	 	 •	spray,	pentru	suprafeţe	mari;
	 	 •	spumă,	pentru	suprafeţe	verticale	și	greu	accesibile.

SOluŢIe ANtIMuCeGAI

cod Denumire Buc/bax

460100 BISON  pulverizator antimucegai 500ml 12

cod Denumire Buc/bax

460130 BISON pulveriz.fara clor  antimucegai 500ml 12

Acţiune durabilă şi eficientă 

32 www.temad.ro



AIr MAx ClASIC -  
ABSOrBANt De uMIDItAte

ABSOrBANte De uMIDItAte

cod Denumire Buc/bax

460101 BISON Airmax absorbant de umiditate 450g 6

 � Air Max clasic reduce excesul de umiditate 
relativă în aer din încăperile închise  
unde ventilaţia este redusă sau inexistentă.

 � conţine cristale ce reduc umiditatea.
 � combate condensul, umiditatea, 
mirosurile râncede.

 � Inodor.
 � curat și ușor de folosit.
 � poate fi reîncărcat.

 � Rezerve pentru Air Max clasic.
 � Ușor de utilizat.
 � Disponibil și în varianta cu parfum (lavandă).

cod Denumire Buc/bax

460103 BISON Airmax rezerva abs. umid. lavanda 450g 12

460102 BISON Airmax rezerva absorbant umiditate 450g 12

AIr MAx ClASIC reZerVe

GruND ANtIIGrASIe

 � Impregnant alb, hidrofob.
 � previne condensul și petele de mucegai de pe pereţii interiori.
 � permite „respiraţia“ peretelui.

cod Denumire Buc/bax

440001 BISON Grund antiigrasie int. 0,75L 6
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NOU

 � Raft TEGO 1 m alb  
cod: 600048

 � Raft TEGO redus 3 poliţe 
cod: 600028  � BisOn Raft MiDi  

monobloc 
cod: 600035

 � Raft siLicOn 1m 
cod: 600079

 � Raft silicon 91 cartuşe 
cod: 600004

rAFturI
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 � Raft spumă 2x4 
cod: 631028

 � Demo panel Wood sealant 
cod: 970364

 � Demostrip  
MOnTAGE KiT cruce  
cod: 970073  � Demopanel MOnTAGE KiT 

cod: 600005  � Raft silicon 3x4  
cod: 610305

 � Raft tejghea carton nEXUs 
cod: 600119

 � Raft 6 cârlige BisOn 
cod: 600002

 � Tăviţă (coş cu agăţători) 
cod: 600054

 � coş 3x4 spray-uri tehnice  
cod: 600116  
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BrOŞurI

 � suport bl.  
Brăduţ BisOn 
cod: 600040

 � Raft carton AiRMAX 
cod: 600046

 � Raft carton MiLDEW 
cod: 600045
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Spray-uri tehnice

Etanşare - pastă + cânepă

Etanşare - benzi teflon

Ungere şi conservare

Cositorire - paste, fluxuri, accesorii

Adezivi - PVC



 � compus pe bază de pulbere de zinc  
(peste 98% zinc) pentru protejarea catodică a 
suprafeţelor metalice și a asamblărilor sudate.

 � Asigură o protecţie anticorozivă foarte 
rezistentă.

 � Spray pentru detectarea scurgerilor de gaz, 
oxigen, freon, aer comprimat.

 � Utilizabil și pentru gaze combustibile.

 � cânepă pentru etanșarea asamblărilor filetate.
 � Se folosește în combinaţie cu pasta SILpAT.

 � pastă pentru etanșarea îmbinărilor filetate la instalaţiile de gaz (natural, 
butan, propan etc.) cu excepţia oxigenului.

 � În combinaţie cu cânepa, se folosește la instalaţiile de alimentare cu apă.

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

210000 GRIFFON Galvatec Zinc Spray 400ml spray 12

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200107 GRIFFON Sherlock Spray det. scurgeri gaze 400ml spray 12

ZINC SprAY – GAlVAteC

Spray-uri tehnice

SprAY DeteCtOr - 
SCurGerI De GAZe

SIlpAt – pAStă De etANșAre peNtru CâNepă

CâNepă

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200123 GRIFFON Silpat pasta etansare pt. canepa 200g tub 12

200104 GRIFFON Silpat pasta etansare pt. canepa 600g cutie 6

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200105 GRIFFON canepa pt etans. asambl. filetate 200g fuior 250

200116 GRIFFON canepa pt etans. asambl. filetate 4x50g fuior 250

etanşare - pastă + cânepă
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Spray-uri tehnice / Etanşare - pastă + cânepă



 � Bandă de Teflon pentru etanșarea îmbinărilor metalice 
filetate cu diametrul până la 50 mm.

 � Atestare GASTEc pentru instalaţii de gaz cu presiunea până la 
0,2 bar și temperaturi între –20° ÷ +135°c.

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220002 GRIFFON Flon 100 fir etansare pTFE, 175m dispersor din 
plastic

12

 � Fir de etanșare din teflon 2,4 × 0,2 mm.
 � Etanșează filete din metal și plastic.
 � Rezistent la majoritatea agenţilor chimici, solvenţi, acizi, 
substanţe petroliere.

 � permite ajustări până la 45°c.

 � Bandă de Teflon pentru etanșarea îmbinărilor metalice 
filetate.

 � Bandă de Teflon pentru etanșarea îmbinărilor metalice 
filetate cu diametrul până la 50 mm.

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200106 GRIFFON Gastec Tape b. pt gaz 12mx12mmx0,1mm rola 250

etanşare - benzi teflon

BANDă teFlON GASteCFlON 100 - FIr De etANŞAre DIN teFlON

BANDă teFlON 0,1 mmBANDă teFlON 0,076 mm

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220001
GRIFFON Teflon Tape, b. 
teflon12mx12mmx0,076mm

rola 250

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220000
GRIFFON Teflon Tape, b. teflon 
12mx12mmx0,1mm

rola 250
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ungere şi conservare

 � Gel lubrifiant pentru asamblarea rapidă a conductelor 
prevăzute cu inele de cauciuc.

 � vaselină pentru ungerea și protecţia robinetelor (apă, gaz).
 � Utilitate farmaceutică: protejează pielea şi mâinile

 � vaselină galbenă de puritate farmaceutică pentru protecţia 
metalelor împotriva ruginii.

= valabil pe Comandă speCială

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220401 GRIFFON Blue Gel, gel pt mont. tevilor pvc 800g cutie 20

Blue Gel

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200103 GRIFFON vaselina pura neaditivata 200g cutie 12

VASelINă SIlICONICă

VASelINă pură

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200200 GRIFFON vaselina silicon. pt robineti 15g tub 20
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Adezivi - pVC

 � Flux universal pentru lipiri moi (cositoriri).
 � Utilizabil pentru toate materialele (mai puţin Aluminiu).

 � Burete abraziv din fibre sintetice pentru curăţarea rapidă și 
ușoară a metalelor.

 � Utilizabil pentru ţevi și fitinguri în vederea pregătirii pentru 
lipire.

 � Adeziv pentru pvc rigid utilizabil pentru conducte nesupuse la 
presiune (de ex. cele de scurgere) din instalaţiile casnice, până la 
diametre de 160mm.

 � Rezistent la apă fierbinte şi apă rece menajeră.
 � Întărire rapidă.

Gr 95

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220403 GRIFFON GR95 pvc RIGID adeziv 1L cutie 8

 � Adeziv pe bază de solvent 
pentru conducte pvc cu 
diametrul de până la 800 mm, 
de presiune sau evacuare.

uNI 100

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220402 GRIFFON pvc Rigid Uni100 ad. gel tevi pvc 125ml tub 30

220413 GRIFFON pvc Rigid Uni100  ad. gel tevi pvc 1L cutie 8

220300 GRIFFON pvc Rigid Uni100 ad. gel tevi pvc 5L cutie metalică 1

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200108 GRIFFON Durolin burete abraziv 10buc individual 10

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200100 GRIFFON S39 Universal flux cositorire 80ml cutie 16

Flux S39

DurOlIN – Burete ABrAZIV

Cositorire - paste, fluxuri, accesorii
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Cositorire - paste, fluxuri, accesorii / Adezivi PVCUngere şi conservare



Diverse

 � pistol metalic pentru aplicarea siliconului 
din cartușe de până la 310 ml.

 � pentru utilizare profesională.

pIStOl SIlICON Cu CreMAlIeră

cod Denumire Buc/bax

220100 GRIFFON pistol silicon cu cremaliera 12

 � Adeziv pentru pvc rigid utilizabil pentru lipirea conductelor 
de aducţiune de apă potabilă cu diametrul exterior  
până la 90 mm.

 � Rezistă la presiuni până la 6 bar.
 � Întărire rapidă.

t-88 rIGID pVC (KIWA)

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200012 GRIFFON T88 Rigid pvc cement 100ml cutie 24

200007 GRIFFON T88 Rigid pvc cement 250ml cutie 24

 � Adeziv gel pentru pvc rigid, cu priză rapidă.

pVC Gel

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220400 GRIFFON pvc GEL, adeziv gel pt. tevi pvc 125ml tub 30
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Diverse

 � Indicat pentru curăţarea şi degresarea ţevilor din pvc rigid, pvc-c şi ABS, 
racordurilor şi fitingurilor ce urmează a fi îmbinate. 

 � Este de asemenea indicat pentru îndepărtarea resturilor de adeziv şi 
curăţarea pensulelor şi uneltelor.

CleANer

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

220415 GRIFFON cLEANER 500ml cutie metalică 12

220416 GRIFFON cLEANER 1L cutie metalică 6

 � Granule deblocante în înveliș de aluminiu.
 � Îndepărtează blocajele de pe conductele de scurgere: resturi de 
săpun, păr, alimente, grăsimi etc.

Stex - GrANule peNtru  
DeSFuNDAt CONDuCte

cod Denumire Tip ambalaj Buc/bax

200110 GRIFFON STEX granule desfundat cond. 500g tub 12
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DiverseAdezivi - PVC - Diverse



Broşurirafturi

 � Raft TEGO redus 4 poliţe 
cod: 690026
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Adezivi pentru uz casnic

Adezivi speciali

Adezivi papetărie



 � UHU twist & glue cu sau fără solvent.
 � Rapid, permanent, curat, transparent, se poate spăla.
 � Lipește porţelan, lemn, metal, sticlă, ceramică, plexiglas, polistiren și 
multe alte materiale.

 � Are un sistem unic cu 3 variante de aplicare: punctat, iar prin răsucire 
vârful precis se transformă într-un aplicator oval îngust sau lat.

 � Este ideal pentru reparaţii în gospodărie, lucrări de artizanat, la școală 
sau la birou.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771003 UHU Ad univ Twist&Glue ReNature 35ml fără solv. c44660 tub 35 ml 12

771004 UHU Ad univ Twist&Glue 35ml c.46300 tub 35ml 12

771002 UHU Ad univ Twist&Glue 35ml bl. c.40230 blister 35 ml 12

uhu ADeZIV uNIVerSAl tWISt & Glue
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uhu – All purpOSe ADheSIVe 

 � Adeziv puternic, transparent, indicat pentru reparaţii în 
gospodărie și diferite aplicaţii meșteșugărești.

 � Lipește lemnul, cartonul, hârtia, diverse ţesături și materiale 
textile, piele, ceramică, sticlă, porţelan, marmură, metal, pâslă, 
plută, celuloză și multe altele.

UHU – ALL PURPOsE ADHEsivE EXTRA GEL

 � Adeziv universal, rapid, permanent, are consistenţa unui gel.
 � Este prevăzut cu un sistem ce previne scurgerea accidentală, 
pentru o lipitură curată.

UHU – ALL PURPOsE POWER

 � Adeziv universal foarte puternic, transparent.
 � Ideal pentru lipiri invizibile şi pentru materiale transparente. 
 � poate fi utilizat sub apă (folii pvc). 
 � Lipitura rămâne flexibilă şi este rezistentă la radiaţii Uv, apă, 
căldură sau îngheţ. 

 � Nu conţine toluen. 
 � Lipeşte lemn, furnir, placaje, multe materiale plastice, 
ceramică, porţelan, sticlă, metal, piele, cauciuc, material textil, 
pâslă, plută, carton, hârtie, etc.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771000 UHU Ad univ 35ml c. 40344 tub 35 ml 10

771030 UHU Ad univ 35ml bl. c.41332 tub 35 ml 10

771001 UHU Ad univ gel 31ml c.43435 tub 31 ml 10

771157 UHU All purpose pOWER transparent 33ml bl. c.37655 tub 33 ml 10

uhu ADeZIV uNIVerSAl

= valabil pe Comandă speCială

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771033 UHU Adeziv Max Repair Extreme 8g, bl tub 8 g 10

 � Adeziv extrem de puternic, pentru aproape orice tip de reparații,  
atât la interior cât și la exterior.

 � Flexibil și foarte puternic.
 � Rezistent la apă și la spălarea în mașina de spălat vase.
 � Umple rosturile, adezivul întărit poate fi vopsit.
 � Rezistent la alungire, vibrații și șocuri.
 � Rezistă la temperaturi cuprinse între: -40°c și +120°c.
 � Rezistent la Uv, lipitura rămâne elastică.
 � Transparent, nu conține solvenți, nu conține izocianați.

uhu MAx repAIr
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Adezivi pentru uz casnic



cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771008 UHU Super Glue MINI 3x1g c.45420 tub 3 g 10

771035 UHU Super Glue 3g bl. c.39445 tub 3 g 12

771103 UHU Super Glue Gel 3g bl. c.40360 tub 3 g 12

771168 UHU Super glue 12x3g JUMBO bl c.36700 tub 12 x 3g 144

uhu – Super Glue MINIS 3 x 1 G 

 � Super Glue rapid și puternic în ambalaj convenabil de 1 g pentru 
lucrări mici de reparaţii acasă sau în călătorii.

 � Este indicat pentru aproape toate materialele solide și flexibile cu 
excepţia pE/pp, polistiren, materiale textile sau piele.

uhu – Super Glue

 � precizie în aplicare – o picătură este suficientă.
 � protecţie împotriva scurgerilor, sistem de deschidere integrat, 
capac de protecţie.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771007 UHU Ad univ Super Strong &Safe 7g bl c.39370 tub 7 g 12

771167 UHU All purpose Strong & Safe Tube 3g bl. c.37630 tub 3 g 12

 � Adeziv universal, lipește foarte puternic, foarte rapid și  
permite efectuarea corecţiilor ulterioare.

 � Flexibil, transparent și inodor.
 � Ideal pentru aproape orice tip de material flexibil sau solid, 
materiale poroase și neporoase, materiale precum porţelan, 
ceramică, multe materiale plastice, metal, lemn, sticlă, piele, 
cauciuc, polistiren, hârtie, carton și multe altele.

 � Nu este indicat pentru pE/pp și îmbrăcăminte din material textil.
 � Rezistă la vibraţii și trepidaţii.
 � Rezistă la umezeală și temperaturi de la –50° c până la +100°c.

Un Ford pick Up Truck de 4,1 tone a stat 
suspendat timp de o oră de o suprafaţă lipită 
cu 9 picături de adeziv pe un cilindru de oţel 
cu diametru de 7 cm. Încercarea a avut loc în 
Bühl, Germania, în 11 octombrie 2007 și a fost 
notificată de un notar german.

uhu ADeZIV Super Glue

uhu ADeZIV uNIVerSAl StrONG & SAFe
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cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771166 UHU Adeziv Universal pentru constructii 100g bl. c.37580 tub 100g 6

 � Adeziv universal pentru construcţii, foarte puternic,  
cu aderenţă imediată. 

 � Rezistenţă finală foarte mare.
 � posibilitate de corecţie a lipiturii. 
 � Alb, după uscare se poate vopsi.
 � pentru uz interior şi exterior.
 � Lipeşte lemn, metal, pvc, ABS, ipsos, piatra, gips şi 
polistiren expandat pe beton, piatră, ipsos, lemn şi pAL.

 � Nu conţine solvent şi nu are miros.

Adezivi de contact

Adezivi de construcții

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771158 UHU contact liquid adez. contact 33ml bl c.37422 tub 33 ml 10

 � Adeziv de contact, universal, foarte puternic şi rapid, cu o adeziune 
iniţială foarte puternică. 

 � conferă o lipire de durată, flexibilă deoarece preia o parte din tensiunea 
materialelor, este rezistent la apă, căldură şi îngheţ. 

 � Nu conţine toluen. 
 � Lipeşte lemn, majoritatea materialelor plastice, ceramică, porţelan, 
sticlă, metal, piele, textile, fetru, plută, spumă de cauciuc, etc.

uhu CONtACt lIquID

uhu ADeZIV uNIVerSAl 
peNtru CONStruCȚII 
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uhu epOxY ultrA StrONG

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771160 UHU Epoxy Ultra Strong 300kg 2x10ml bl. c.37550 tub 2x10ml 10

 � Adeziv epoxidic bicomponent, foarte rezistent, pentru sarcini 
foarte grele – de până la 3000 N/cm².

 � puterea maximă finală se realizează prin încălzire (nu mai mare 
de 200°c).

 � poate fi găurit, şlefuit şi vopsit.
 � Rezistent la impact, îmbătrânire, umiditate, temperatură 
ridicată şi scăzută.

 � potrivit pentru metal, piatră, beton, marmură, porţelan, lemn, 
sticlă, plastic dur, materiale plastice armate cu fibră de sticlă, 
pvc rigid şi polistiren.

 � Adeziv epoxidic bicomponent, universal, performant, 
destinat pentru reparaţii rapide şi sigure.

 � Transparent după uscare.
 � Rezistent la impact, îmbătrânire, umiditate, temperaturi 
ridicate şi scăzute.

 � potrivit pentru metal, piatră, beton, marmură, porţelan, 
lemn, sticlă, plastic dur, plastic armat cu fibră de sticlă, 
pvc rigid şi polistiren.

 Adezivi epoxidici bicomponenți

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771159 UHU Epoxy Quick Set 2x10ml bl. c.37555 tub 2x10ml 10

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771161 UHU Epoxy Quick Set, siringa aplicare usoara 14ml bl.c.37545 seringă 14ml 10

 � Adeziv epoxidic, bicomponent, universal, performant, destinat 
pentru reparaţii rapide şi sigure.

 � Seringă dublă pentru o mixare uşoară şi aplicare imediată.
 � Transparent după uscare.
 � Rezistent la impact, îmbătrânire, umiditate, temperaturi ridicate 
şi scăzute.

 � potrivit pentru metal, piatră, beton, marmură, porţelan, lemn, 
sticlă, plastic dur, plastic armat cu fibră de sticlă, pvc rigid şi 
polistiren.

uhu epOxY quICK Set - SerINGă

uhu epOxY quICK Set
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Adezivi speciali

 � Adeziv special pentru polistiren, elastic şi transparent. 
 � Este rezistent la îmbătrânire şi rezistent la apă.
 � Nu conţine toluen.
 � De asemenea lipeşte polistirenul şi în combinaţie cu 
alte materiale, precum: lemn, hârtie, metal, ceramică, 
tencuială, materiale textile şi o varietate de mase plastice. 

 � Adeziv universal, foarte puternic pentru majoritatea maselor 
plastice.

 � Tehnologie similară cu sudura la rece pentru o lipire perfectă.
 � Ideal pentru majoritatea aplicaţiilor domestice, lucrări 
artizanale, reparaţii şi aeromodelism.

 � Filmul de adeziv este rezistent, flexibil şi rămâne transparent 
după întărire.

 � Rezistent la umiditate şi temperatură. Nu conţine toluen. 
 � Lipeşte majoritatea materialelor plastice (ABS, plexiglas®, 
Hard-pvc), şi în combinaţie cu lemn, metal, sticlă şi ceramică.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771162
UHU Adeziv pentru mase plastice 
33ml bl. c.37595

tub 33ml 10
cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771163 UHU polistiren 33ml bl. c.37590 tub 33 ml 10

 � Lichid alb, pentru repararea, lipirea şi etanşarea porţelanului, 
marmurei, gresiei şi ceramicii.

 � Alb după uscare. 
 � Rezistent la soluţiile de curăţat uzuale folosite în gospodărie. 
 � Rezistent la spălarea cu apă fierbinte sau în maşina de spălat vase.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771164 UHU portelan 13ml bl. c. 37570 tub 13 ml 10

uhu pOlIStIreN

uhu ADeZIV peNtru MASe plAStICe

uhu pOrȚelAN
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 � Adeziv universal, transparent, fără solvent, uscare rapidă.
 � Ideal pentru asamblarea părţilor mici în aero-modelism, 
creaţii artizanale.

 � Este potrivit pentru lemn de balsa și pentru alte tipuri de 
materiale lemnoase.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771023 UHU Hart ad aeromodelism 35g bl c.40078 tub 35 g 6

771024 UHU Hart ad aeromodelism 125g c.45525 tub 125 g 6

uhu ADeZIV peNtru AerOMODelISM

 � Adeziv foarte rapid.
 � Rezistenţă mare la lipire.
 � Transparent după uscare. 
 � Nu conţine solvent.
 � Lipeşte toate tipurile comune de lemn, materiale pe bază de lemn 
şi produse laminate plane.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771165 UHU Adeziv pentru lemn 27ml bl. c.37585 tub 27 ml 10

uhu ADeZIV peNtru leMN
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 � Adeziv transparent pentru lipirea materialelor sintetice, 
a materialelor plastice dure, precum: sticla acrilică, 
ABS, plexiglas, pvc dur şi în combinaţie cu metal, sticlă, 
ceramică, lemn sau hârtie.

 � Adeziv special cu uscare rapidă, pentru plastic  
moale (pvc), vinilin, cauciuc.

 � Nu este recomandat pentru polietilenă, polipropilenă  
sau polistiren.

 � Flexibil şi rezistent la apă, uleiuri, acizi şi baze diluate.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771065 UHU pvc moale 30g bl. c.46655 tub 30 g 6

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771064 UHU pvc dur 30g bl. c.46650 tub 30 g 6

771077 UHU pvc 3g bl. c.47705 tub 3 g 6

 � Adeziv special pentru pantofi şi piele. 
 � permite efectuarea de reparaţii rapide şi sigure. 
 � Adezivul are elasticitate, este rezistent la dilatarea materialului, 
la apă, uleiuri, acizi şi baze diluate. 

 � Indicat pentru piele, cauciuc, metal, plută, materiale textile şi 
multe materiale plastice.  

 � Nu este indicat pentru polietilenă, polipropilenă, pvc moale 
sau polistiren.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771068 UHU pantofi şi piele 30g bl. c.46680 tub 30 g 6

uhu ADeZIV peNtru plAStIC Duruhu ADeZIV peNtru plAStIC MOAle

uhu ADeZIV peNtru pANtOFI ŞI pIele
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NOu

Adezivi papetărie

 � 12 buc. bandă 100% transparentă, cu adeziv pe ambele 
părţi, foarte puternică, cu rezistenţă ridicată pe termen lung

 � Indicată pentru suprafeţe netede, uz interior şi exterior
 � Suportă greutăţi de până la 2,5kg/buc
 � perfect pentru sticlă sau obiecte transparente
 � Stabilă la radiaţii Uv şi rezistentă la apă

cod Denumire Ambalare Buc/cutie

nOU UHU DOUBLEfix INvISIBLE 56x100mm blister 12

uhu BANDă DuBlu-ADeZIVă 
trANSpAreNtă

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771010 UHU Stic 8,2g c.00037 stic 8,2 g 24

771011 UHU Stic fără solv 8,2g bl c.41330 stic 8,2 g 10

771013 UHU Stic 21g fără solv bl. stic 21 g 10

771014 UHU Stic 21g fără solv c.00033 stic 21 g 12

771127 UHU Stic 40g c.000061 stic 40 g 12

771137 UHU Stic 40g bl. c.50192 stic 40 g 10

771128 UHU Stic Magic 8,2g c.000075 stic 8,2 g 24

771121 UHU Stic Magic 21g c.80 stic 21 g 12

771180 UHU Stic 21g RENATURE c.00040 stic 21 g 12

 � Adeziv rapid, puternic și rezistent.
 � Fără solvent.
 � capacul care se înșurubează previne scurgerea adezivului.
 � Economic, se întinde ușor, se spală.
 � Lipește hârtie, carton, etichete chiar și polistiren.
 � stic MAGic – este un adeziv fără solvent, colorat la aplicare, 
transparent după ce se usucă.

uhu ADeZIV hârtIe - StIC & StIC MAGIC
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Adezivi papetărie

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771016 UHU patafix Homedeco bl. c.40660 tablete 32 tablete 36

771040 UHU pata Fix bl. c.39125 tablete 80 tablete 12

771027 UHU patafix propower 21 tablete bl. c.47905 tablete 21 tablete 24

uhu pAtAFIx

 � 80 de tablete de adeziv repoziţionabile și reutilizabile.
 � Ideale pentru montajul rapid al materialelor din hârtie sau a 
obiectelor ușoare.

 � potrivite pentru decorare fără cuie, pioneze, bandă adezivă sau 
dublu adezivă.

uhu pAtAFIx hOMeDeCO

 � 32 de tablete de adeziv inteligent și puternic, utile în realizarea 
diferitelor aplicaţii decorative.

 � puternice, se pot repoziţiona și reutiliza pentru decoraţiuni sub 2 kg.

uhu pAtAFIx prOpOWer

 � 21 de tablete de adeziv puternic pentru uz interior și exterior.
 � Lipește foarte puternic, ideale pentru reparaţii practice și aplicaţii 
DIY (Do–It–Yourself ).

 � Tabletele se pot repoziţiona și reutiliza, rezistă la max. 3 kg.

 � Lipici în rolă cu sistem inovativ de adeziv în puncte.
 � Adeziv pentru hârtie, dispus pe o rolă de 12 m, pentru o lipire 
permanentă sau ne-permanentă.

 � Sistemul inovativ de puncte de adeziv permite o lipire curată și 
rapidă, fără solvent.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771085 UHU Glue Roller Smart bl. c.50520 rolă 12 m 12

 uhu tABlete ADeZIVe

uhu ADeZIV peNtru hârtIe - rOlă
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cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771028 UHU Glue pen 50ml c.00096 stilou 50 ml 36

771044 UHU pen 50ml / bl c.50148 stilou 50 ml 12

 � Adeziv pentru hârtie şi carton. 
 � Ideal pentru şcoală sau birou. 
 � Nu conţine solvenţi. 
 � Se poate spăla cu uşurinţă cu apă şi săpun.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771025 UHU Yc Glitter Gl 6x10ml original bl. c.39040 stilou 6x10 ml 12

771026 UHU Yc Glitter Gl 6x10ml shiny bl. c.39110 stilou 6x10 ml 12

771124 UHU Arts&crafts glue 100ml bl 38995 stilou 100 ml 10

 � Adeziv cu sclipici pentru o multitudine de materiale.
 � Ideal pentru aplicaţii decorative pe materiale textile, pe hârtie, 
sticlă, plastic.

 � Fără solvent, se spală la 40°c, testat dermatologic.
 � Tub moale, aplicare precisă – ideal pentru copii.
 � 2 tipuri de Glitter Glue: Original și shiny.

 � UHU fluid corector, pen, roller.
 � Lichid corector, acoperă literele tipărite, cerneala și tușul.
 � Este indicat pentru majoritatea tipurilor de cerneală.
 � FLUID – Flacon pentru corecţii mai mari.
 � pEN – Stilou pentru corecţii liniare.
 � ROLLER – Rolă pentru corecţii rapide peste care se poate scrie imediat.

cod Denumire Ambalare conţinut Buc/cutie

771018 UHU Lichid corector 20ml c.50675 flacon 20 ml 10

771019 UHU Lichid corector 20ml bl c.50435 flacon 20 ml 6

771144 UHU Fluid corector pe baza apa 20ml c.50455 flacon 20 ml 6

771156 UHU Stilou corector 8ml  bl c.50425 stilou 8 ml 10

771141 UHU Bandă corectoare 5mmx6m MINI bl c.50350 rolă 6 m 6

771142 UHU Bandă corectoare 5mmx10m bl c.50365 rolă 10 m 6

uhu lIChID, StIlOu ŞI BANDă COreCtOAre

uhu ADeZIV peNtru hârtIe - StIlOu

uhu ADeZIV DeCOrAtIV peNtru hârtIe
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 � Raft UHU tejghea 
papetărie  
cod: 690009

 � Raft UHU tejghea  
construcții 
cod: 690008

 � suport UHU 1x6  
cod: 690010

 � UHU Display 
stick plastic 
cod: 610331

rafturi
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Iniţiativă pentru un trai sănătos

curăţare protecţie întreţinere

 �Soluţie pentru curăţarea resturilor de adezivi

 �Soluţie pentru curăţarea şi îngrijirea suprafeţelor 
laminate şi din plută

Made in Germany

 �Soluţie pentru curăţarea şi îngrijirea marmurei

 �Soluţie pentru curăţarea căzilor de baie cu hidromasaj

 �Granule pentru desfundarea ţevilor de scurgere



Adezivi de mochetă şi PVC 
Adezivi de parchet



 � Adeziv acrilic universal pentru montajul pardoselilor 
flexibile în încăperi cu trafic mediu: pvc dale sau 
role (multistrat, omogene, subţiri etc.), pardoseli 
textile: mochete și materiale sintetice, materiale 
fibroase naturale pe substrat de latex, pardoseli din 
fibre naturale pe substrat din latex. 

 �  consum: 300 - 500g/m².

 � Adeziv special pentru fixarea plăcilor de mochetă 
dale (detașabile), din materiale textile sau mochete 
pe substrat nețesut. Își păstrează permanent 
calitățile adezive, astfel că există posibilitatea 
schimbării pardoselii uzate. 

 � consum: 90 - 120g/m².

BOSTIK Sader KU 320 
Adeziv acrilic mochetă

BOSTIK Sader adheSif 
Adeziv acrilic pentru mochetă dale

cod Denumire Buc/bax

590001 BOSTIK Sader KU 320 Ad. Acrilic mochetă/pvc 20kg 1

590018 BOSTIK Sader KU 320 Ad. Acrilic mochetă/pvc 6kg 1

cod Denumire Buc/bax

590009 BOSTIK Sader Adhesif, Ad. Acrilic pt. Mochetă dale 15kg 1

Adezivi de mochetă şi pVC
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 � Adeziv de contact pe bază de neopren, pentru 
pardoseli flexibile cu trafic intens: cauciuc dale 
sau rolă, linoleum, fibre naturale cu sau fără dos 
acoperit cu latex, mochetă, covoare textile, covoare 
țesute, plută. Este potrivit pentru pardoseli încălzite 
și pardoseli electrice, radiante, pe suporturi 
absorbante sau neabsorbante. 

 � consum: 120 - 160g/m².

BOSTIK Sol ContaCt nM 
Adeziv neoprenic

cod Denumire Buc/bax

590016 BOSTIK Sol contact NM ( plastiglue pvc) Ad. Neoprenic 15l 1

Adezivi de parchet

 � Adeziv pe bază de vinil cu priză rapidă pentru parchet 
neprelucrat și placaj. Este potrivit pentru așezarea 
parchetului cu o grosime de 15mm: parchet lamelar 
până la 8mm, neprelucrat, cu așezare pe muchie, precum 
și pe substratul de plută așezat pe baze din beton, 
șape autonivelante, placaj,etc. Nu este potrivit pentru 
parchetul lăcuit din fabrică. 

 � consum: 600 - 800g/m².

BOSTIK tarbiCol KP5 
Adeziv parchet

cod Denumire Buc/bax

590021 BOSTIK Tarbicol Kp5 Ad. parchet 6kg 1

590003 BOSTIK Tarbicol Kp5 Ad. parchet 20kg 1
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 � Adeziv hibrid, de înaltă performanță, pentru lipirea 
parchetului din lemn masiv cu lățimea lamelei de până 
la 180mm și grosimea de până la 23mm. Adezivul 
are elasticitate permanentă, nu conține solvenți sau 
isocianați, este rezistent la umiditate, se poate utiliza și 
pentru lipirea parchetului de tec în zonele umede. Este 
potrivit și în spații cu încălzire în pardoseală, pardoseli 
radiante și planșee reversibile.

 � consum: 1000 - 1400g/m².

BOSTIK hPa 180 
Adeziv hibrid pentru parchet

cod Denumire Buc/bax

590068 BOSTIK HpA 180 Ad hibrid pentru parchet 21kg 1

 � Adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipirea 
parchetului laminat și a parchetului masiv cu lamele de 
până la 23mm grosime. Este potrivit și pentru lipirea 
pardoselilor flotante, a pardoselilor din lemn stratificat, a 
grinzilor, a treptelor și contratreptelor din lemn pe beton, 
metal sau piatră, pentru lipirea pragurilor, a șipcilor și a 
baghetelor.

 � consum: 800 - 900g/m².

BOSTIK tarbiCol PU 1K  
Adeziv poliuretanic 
monocomponent pentru parchet

cod Denumire Buc/bax

590037 BOSTIK Tarbicol pU 1K Adeziv pt. parchet 21kg 1

 � Adeziv pe bază de rășini în alcool, destinat așezării 
diferitelor tipuri de parchet cu o grosime de până 
la 22mm, parchet tip mozaic de până la 8mm, lemn 
stratificat cu lambă și uluc de până la 15mm, scândură 
masivă de până la 22mm, parchet lăcuit de fabrică, 
substraturi de plută. Este potrivit pentru așezarea pe o 
bază din beton, șapă autonivelantă, placaj etc. 

 � consum: 800 - 900g/m².

BOSTIK tarbiCol KPa 
Adeziv pe bază de răşină/alcool

cod Denumire Buc/bax

590045 BOSTIK Tarbicol KpA Ad pe bază de răş./alcool 25kg 1
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Spume poliuretanice

Silicon rezistent la foc

Silicon neutral

Etanşeizant pe bază de bitum

Mastic poliuretanic

Adeziv de contact, Pastă adezivă

Primer

Bandă PE, Profil PE rotund

Folii EPDM, Folii Butil

Folii impregnate pentru ferestre



Cod Denumire Buc/bax

511016 ILLBRUCK PRO70 (FM370) spumă pistol vară 880ml 12

511025 ILLBRUCK PRO70 spumă pistol iarnă 880ml 12

Cod Denumire Buc/bax

511019  ILLBRUCK MAX FM315 spuma  pistol 880ml c.329048 12

515016  ILLBRUCK MAX FM310 spuma  pistol 750ml c.329145 12

Cod Denumire Buc/bax

512002 ILLBRUCK PU010 spumă polistiren 750ml 12

 � Spumă poliuretanică monocomponentă cu expandare 
ridicată, până la 65 litri. 

 � Ideală pentru instalarea uşilor şi a ferestrelor, având 
proprietăţi de izolare termică şi fonică. 

 � Are o post-expandare redusă ceea ce duce la un control mai 
bun când se utilizează la umplerea golurilor. 

 � Aderenţă ridicată pe majoritatea materialelor de construcţii. 
 � Timp de uscare, până la tăiere, foarte scurt. 
 � Varianta de iarnă poate fi aplicată şi la temperaturi scăzute 
(-10˚C).

 � Spumă poliuretanică monocomponentă, specială pentru 
montajul ferestrelor şi uşilor, dar potrivită şi pentru fixare, 
etanşare, izolare, umplere. 

 � Aderenţă foarte bună pe majoritatea materialelor de 
construcţii.

 � Spumă poliuretanică monocomponentă, care se întăreşte în 
contact cu umiditatea din aer. 

 � Spuma este rezistentă la radiaţiile UV. 
 � Este destinată lipirii polistirenului în cadrul sistemelor de 
etanşeizare exterioară a faţadelor. 

 � Spuma asigură o etanşeizare termică mult mai bună decât 
adezivii standard, oferind în acelaşi timp şi o aplicare mai 
uşoară, rapidă şi mai eficientă.

ILLBRUCK PRO70 (FM370)

ILLBRUCK MAX (FM315 / FM310)

ILLBRUCK PU010

Spume poliuretanice
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Cod Denumire Buc/bax

511020 ILLBRUCK Spray curățat spuma 500ml 12

Cod Denumire Buc/bax

517726 Nullifire FF177 spumă rezist. la foc 880ml 12

517757 Nullifire FF197 spumă pistol rezist. foc 880ml 12

Cod Denumire Buc/bax

517883 Nullifire M703 silicon gri 600ml 12

517884 Nullifire M703 silicon gri 310ml 12

 � Soluţie de curăţare pe bază de acetonă, destinată în special 
pentru curăţarea pistoalelor de aplicat spumă, a duzelor şi a 
valvelor de urmele de spumă poliuretanică neîntărită. 

 � Se poate folosi şi pentru îndepărtarea petelor de vopsea, 
ceară, a urmelor de grăsime, uleiuri sau adezivi.

 � Spumă poliuretanică ignifugă, monocomponentă, manuală 
sau de pistol. 

 � Se utilizează pentru a etanşa spaţiile liniare goale. 
 � Aderă excelent pe majoritatea materialelor de construcţii. 
 � Nu aderă pe Teflon, polietilenă sau pe suprafeţe cu înveliş  
de silicon. 

 � Spuma întărită nu rezistă la radiaţiile UV, trebuie acoperită cu 
un produs de etanşare corespunzător precum Nullifire M703.

 � Silicon rezistent la foc pentru sigilarea rosturilor de dilataţie cu 
mişcări de până la 50%. 

 � Pentru uz interior şi exterior. 
 � Se utilizează pentru articulaţiile din zidărie sau pardoseli, la 
îmbinările dintre rame şi structura zidăriei, la balamalele uşilor 
de incendiu, în jurul ţevilor. 

ILLBRUCK SPRAy CURățAt SPUMă

NULLIFIRe

NULLIFIRe M703

Silicon rezistent la foc

Spume poliuretanice
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Cod Denumire Buc/bax

514011 FESTIX OS 111 adeziv bituminos 310ml 24

 � Mastic pe bază de cauciuc/bitum de 
calitate superioară. 

 � Potrivit în special pentru îmbinarea 
foliilor pentru sistemele de faţade 
cât şi pentru etanşeizarea şi izolarea 
acoperişurilor cu materiale pe bază 
de bitum. 

 � Poate fi utilizat de asemenea şi 
pentru etanşeizări împotriva apei 
şi vaporilor, formând o barieră de 
protecţie. 

 � Este indicat pentru operaţiunile de 
izolare la vârfurile acoperişurilor, la 
şeminee şi ferestre rabatante. 

 � Reprezintă o soluţie rapidă pentru 
etanşarea împotriva scurgerilor şi 
efectuarea unor lucrări urgente de 
reparaţii, chiar şi atunci când este 
aplicat pe suprafeţe umede. 

FeStIX OS 111

Cod Denumire Buc/bax

511015 PERENNATOR FA151 Silicon alb 310ml 24

514200 PERENNATOR FA151 Silicon transp.600ml 20

514201 PERENNATOR FA151 Silicon alb 600ml 20

515024 PERENNATOR FA151 Silicon negru 600ml 20

515029 PERENNATOR FA151 Silicon gri 600ml 20

Cod Denumire Buc/bax

514095 TREMSIL 500 silicon neutral, negru 600ml 20

514098 TREMSIL 500 silicon neutral, alb 600ml 20

Cod Denumire Buc/bax

514010 PERENNATOR PU 902 Mastic poliuretanic gri 600ml 20

 � Silicon neutral, monocomponent, elastic, 
fungicid, destinat pentru etanşarea 
ferestrelor şi pentru etanşeizări 
perimetrale. 

 � Conferă o bună adeziune, de lungă durată 
pe majoritatea suprafeţelor neporoase 
cum ar fi: aluminiu, policarbonat şi 
poliacrilat, lemn vopsit sau lăcuit, sticlă sau 
suprafeţe emailate.

 � Silicon neutral, monocomponent, care prin întărire formează 
o sigilare elastomerică, utilizat în special pentru: structuri 
metalice, rosturi de expansiune la pereţii cortină, rosturi 
perimetrale, rosturile dintre panouri şi diferitele substraturi, 
panourile din policabonat, etc. 

 � Conferă o bună adeziune pe materialele comune de 
construcţii, fără a se folosi un primer. 

 � Nu există riscul de coroziune a substratului.

 � Mastic poliuretanic monocomponent, indicat pentru: 
etanşeizarea împotriva apei, lipirea profilelor din aluminiu 
utilizate la tâmplăria de geam termopan, construcţia 
containerelor, sigilarea rosturilor de dilataţie la podelele 
industriale, realizarea unei legături flexibile între părţile supuse 
la vibraţii etc.

PeReNNAtOR FA151

tReMSIL 500

PeReNNAtOR PU 902

Silicon neutral

Mastic poliuretanic

= valabil pe Comandă speCială
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 � Adeziv de contact pe bază de cauciuc sintetic destinat lipirii 
foliilor FF220 şi FF210, folosite pentru faţade, pe materiale 
precum: lemnul, metalul, cărămida sau alte materiale de 
construcţii. 

 � Sistemul (adeziv+ folie) este rezistent în timp, puternic, elastic, 
are o bună rezistenţă la variaţiile de temperatură, poate 
absorbi mişcările de dilataţie etc.

FeStIX Ct113

Adeziv de contact

Cod Denumire

514027 FESTIX CT113 Adeziv de contact 4,7kg

= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire

514028 FESTIX OT15  600ml

 � Pastă adezivă pe bază de cauciuc sintetic destinată lipirii 
foliilor FF220 şi FF210 pe suprafeţe precum: aluminiu, oţel, 
tablă zincată, lemn, PVC dur sau alte materiale neporoase. 

 � Aplicaţia este uşoară, rapidă şi precisă, rezistentă în timp, 
rezistentă la variaţiile de temperatură şi la apă.

FeStIX Ot15 

Pastă adezivă

= valabil pe Comandă speCială

Primer

Cod Denumire

514110 Primer pt butil&bitum 1000ml

 � Primer pe bază de răşină sintetică utilizat pentru pregătirea 
suprafeţelor şi mărirea adeziunii la aplicarea benzilor cu butil 
sau bitum.

PRIMeR PeNtRU BUtIL & BItUM

= valabil pe Comandă speCială

Silicon neutral

Mastic poliuretanic
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Cod Denumire Buc/bax

514017 COCOBAND banda expand. 30/8, lung. 4m 8

514019 COCOBAND banda expand. 15/2, lung. 8m 8

 � Bandă PUR precomprimată în prealabil, impregnată cu 
cauciuc neoprenic. Indicată pentru etanşarea fisurilor şi 
rosturilor de pe faţade, între zidărie şi rama de uşă sau 
fereastră împotriva pătrunderii apei de ploaie, a prafului, 
a zgomotelor, dar şi la elementele de acoperiş din profile 
metalice ondulate.

COCOBAND

Cod Denumire Buc/bax

514006 BITALBAND banda Al cu bitum 1,2mmx1000mmx10m 1

514008 BITALBAND banda Al. cu bitum 10cmx10m 3

514009 BITALBAND banda Al. cu bitum 5cmx10m 6

514012 BITALBAND banda Al. cu bitum 7,5cmx10m 4

514016 BITALBAND banda Al. cu bitum 30cmx10m 1

514018 BITALBAND banda Al. cu bitum 15cmx10m 2

 � Bandă adezivă de Aluminiu cu bitum,  cu aplicare universală. 
 � Destinată în special etanşeizării împotriva apei şi a vaporilor 
de apă. 

 � Foarte potrivită pentru izolarea elementelor de conectare, a 
elementelor de iluminare folosite în poduri, a iluminatoarelor 
sau a altor detalii de pe acoperişuri, a ţevilor de gaze,  
scurgere, a zidurilor. 

 � Poate fi aplicată pe cărămidă, tencuială, beton, lemn, metal, 
oţel, zinc, aluminiu şi sticlă.

BItALBAND BANDă ALUMINIU

Cod Denumire Buc/bax

514128 BUTILBAND banda Al. 1,2x150x25m 2

514025 BUTILBAND banda Al. 1,2x45x25m 6

514045 BUTILBAND banda Al. 1,2x75x25m 4

 � Bandă adezivă pe bază de butil şi cauciuc. 
 � Deţine calităţi puternice de adeziune, este prevăzută cu o 
folie de aluminiu pe o latură, pentru a asigura rezistenţa 
împotriva razelor UV şi a factorilor meteo. 

 � Este destinată etanşeizării elementelor de conectare la 
construcţii metalice, ferestre rabatabile, aparate de aer 
condiţionat, ventilaţii, îmbinări de întreţinere.

BUtILBAND BANDă ALUMINIU

Cod Denumire Buc/bax

514099 BUTILBAND 50mmx10mx2buc 1

 � Folie izolantă pe bază de butil şi cauciuc, laminată cu 
un strat textil pe una din laturi. 

 � Folia este potrivită izolării elementelor de conectare 
şi a crăpăturilor apărute în profilele construcţiilor de 
metal în timpul instalării cadrelor de ferestre sau uşi. 

 � Poate fi tencuită sau vopsită. 
 � Este capabilă să transmită mişcări în direcţie 
transversală până la 10%.

BUtILBAND

= valabil pe Comandă speCială

Benzi de etanșare
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Folii ePDM 

Cod Denumire

- Folie EPDM FF 220

 � Folie EPDM destinată sigilării conexiunii dintre rama 
ferestrelor/uşilor şi zidărie sau în cadrul pereţilor cortină din 
sticlă, la sigilarea dintre sticlă şi restul materialelor. 

 � Este o barieră antiumiditate, cu o rezistenţă mare la deteriorări 
mecanice, absoarbe şi transmite mișcările de dilataţie de până 
la 250%, stabilă UV, specială pentru exterior.

FOLIe ePDM FF 220

= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire

514123 Bandă TN115(TE121)  3mmx20mmx30m 

514121 Bandă TN115(TE121)  3mmx30mmx30m  

514122 Bandă TN115(TE121)  3mmx45mmx30m

514124 Bandă TN115(TE121)  3mmx50mmx30m 

514119 Bandă  TN115(TE121)  3mmx70mmx30m

514120 Bandă  TN115(TE121)  3mmx95mmx30m

 � Bandă din polietilenă cu adeziv din cauciuc sintetic pe una din 
feţe, pentru o lipire mai uşoară. 

 � Banda este utilizată pentru aplicaţii precum: placări cu gips-
carton (pe partea metalică), în montajul  instalaţiilor de ventilaţie 
şi aer condiţionat, sigilarea uşoară a construcţiilor din oţel. 

 � Banda etanşează termic, previne formarea pilelor galvanice, 
sigilează împotriva prafului.

BANDă tN115 (te121)

Bandă Pe

Cod Denumire

517874 Profil PE rotund 10mm

517844 Profil PE rotund 15mm

517882 Profil PE rotund 25mm

517885 Profil PE rotund 50mm 

 � Profil rotund din poliuretan destinat umplerii rosturilor ce 
urmează a fi sigilate cu silicon sau mastic. 

 � Previne utilizarea în exces a sigilanţilor, nu aderă la sigilanţii 
siliconici.

PROFIL Pe ROtUND

Profil Pe rotund

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

Benzi de etanșare
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 � Folie de butil sintetic destinată sigilării conexiunii dintre 
rama ferestrelor/uşilor şi zidărie, la sigilarea dintre sticlă şi 
materialele adiacente în cazul pereţilor cortină din sticlă. 

 � Creează o barieră etanşă pentru aer şi vaporii de apă, este 
foarte rezistentă la deteriorări mecanice, capabilă să transmită 
până la 250% mişcările de dilataţie, specială pentru interior.

FOLIe BUtIL FF 210

Folii Butil

Cod Denumire

- Folie Butil FF 210

= valabil pe Comandă speCială

Benzi impregnate pentru ferestre

Cod Denumire

514105 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW50mmx50m

514106 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW70mmx50m

514107 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW100mmx50m

514108 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW140mmx50m

514109 ILLBRUCK bandă TwinAktiv butil EW60mmx50m

 � Folie cu reacţie la umiditatea din aer, prevăzută cu dungi 
adezive ce permit fixarea pe ferestre, uşi şi nişele acestora. 

 � Este proiectată pentru a sigila partea de interior şi exterior a 
ferestrei cât şi pentru elementele de conectare a uşilor. 

 � Folia îşi modifică impermeabilitatea la vaporii de apă în funcţie de 
schimbările de umiditate din mediu.

ILLBRUCK BANDă twINAKtIv

= valabil pe Comandă speCială
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Cod Denumire

514307 ILLMOD TRIOPLEX antracit 88/7-15 6m/rola c 302063

514308 ILLMOD TRIOPLEX antracit 77/10-20 4,5m/rol 302051

514104 ILLMOD TRIOPLEX antracit 58/10-20 4,5m/rol

Cod Denumire

514116 ILLMOD 600 3-7x15x8m cod 300917

 � Bandă pre-comprimată realizată din spumă poliuretanică, cu 
o structură celulară deschisă, impregnată cu fibre de răşină.

 � Dimensiuni: grosime în mm: 5-10/ 7-15/ 10-20;  
lăţime în mm: 50/ 58/ 66/ 77.

 � Bandă pre-comprimată, adezivă pe una din părţi, cu o 
structură celulară deschisă şi impregnare cu fibre de răşină 
sintetică, indicată pentru izolarea împotriva apei de ploaie, 
prafului, zgomotului, în lucrările realizate pe faţade, ferestre. 

 � Dimensiuni: grosime în mm: 2/ 3/ 3-7/ 5-10/ 8-15/ 10-18/ 13-24/ 
17-32/ 28-40; lăţime în mm: 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50.

 � Bandă pre-comprimată, adezivă pe una din părţi, cu o 
structură celulară deschisă şi impregnare polimerică. 

 � Este destinată pentru izolarea împotriva pătrunderii apei de 
ploaie, prafului, zgomotului, în cadrul îmbinărilor realizate  
pe faţade.  

 � Dimensiuni: grosime în mm: 2/ 3/ 4 (3-6)/ 6(5-9)/ 8(7-12)/ 
10(9-15); lăţime în mm: 10/ 15/ 20/ 25/ 30.

ILLMOD tRIOPLeX

ILLMOD 600 ILLMOD eCO

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire

514117 ILLMOD ECO 3x15x10m cod 1603015

514118 ILLMOD ECO 4x15x8m cod 301679

= valabil pe Comandă speCială
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Etanşeizanţi siliconici
Etanşeizant acrilic

Adeziv pentru polistiren
Spume poliuretanice

Benzi de etanşare



 � Mastic siliconic pentru etanșarea, umplerea și lipirea îmbinărilor, 
a rosturilor de dilataţie și a golurilor la băi și bucătării.

 � Impermeabil, antimucegai, rezistent la raze Uv, elasticitate 
permanentă.

 � Aderă pe ceramică și faianţă, obiecte sanitare (căzi, dușuri, 
chiuvete), sticlă netedă, email, metale.

rINO SIlICON SANItAr

 � Mastic siliconic pentru efectuarea tuturor tipurilor de 
etanșări și îmbinări.

 � Universal, impermeabil, antimucegai, rezistent la Uv, 
elasticitate permanentă.

 � Recomandat pentru lucrări la instalaţiile sanitare și în 
construcţii.

 � Aderă pe ceramică și faianţă, obiecte sanitare (căzi, dușuri, 
chiuvete), sticlă netedă, email, metale, rosturi de dilataţie.

rINO SIlICON uNIVerSAl

cod Denumire Buc/bax

514080 RINO silicon universal trs. 280ml 20

514081 RINO silicon universal alb 280ml 20

cod Denumire Buc/bax

514090 RINO silicon sanitar trs. 280ml 20

514091 RINO silicon sanitar alb 280ml 20

etanşeizanţi siliconici

etanşeizant acrilic

 � Mastic acrilic alb pentru etanşarea fisurilor, îmbinărilor  
şi crăpăturilor înainte de vopsire.

 � Impermeabil.
 � Anti-mucegai, rezistent la Uv, elasticitate permanentă. 
 � Aderă pe cărămidă, beton, gips, lemn, sticlă, ceramică,  
metale şi pvc rigid.

 � Nu este indicat pentru acvarii.

rINO ACrYlIC uNIVerSAl

cod Denumire Buc/bax

514082 RINO acrylic alb 280ml 24
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Adeziv pentru polistiren

 � Spumă adezivă monocomponentă, ideală pentru fixarea rapidă şi 
uşoară a panourilor termoizolante din polistiren, pe suprafeţe precum: 
beton, piatră, cărămidă, tencuială, gips-carton, metal, lemn, plăci 
aglomerate din lemn (inclusiv OSB). 

 � Se întăreşte sub acţiunea umidităţii atmosferice. 
 � poate fi utilizată atât la interior cât şi la exterior. 
 � Suprafaţa de acoperire este echivalentă cu cea a unui sac de adeziv 
pentru polistiren, dar timpul de execuţie este redus, după 1-3 ore de la 
aplicare se poate realiza fixarea mecanică a polistirenului cu dibluri.

cod Denumire Buc/bax

515019 RINO spumă polistiren pistol 700ml 12

rINO pOlIStIreN

se întăreşte sub acţiunea  
umidităţii din atmosferă

nu conţine HFC  
(nu atacă stratul de ozon)

etanşeizanţi siliconici

etanşeizant acrilic
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Spume poliuretanice

IArNă VAră

 � Spumă poliuretanică monocomponentă pentru fixarea şi 
montarea uşilor şi ferestrelor. 

 � Realizează o izolare termică şi fonică foarte bună. 
 � Aderă foarte bine la beton, cărămidă, piatră, tencuială, 
lemn, metal şi multe materiale sintetice, polistiren, spumă 
poliuretanică, poliester, pvc rigid). 

 � produs ecologic: nu conţine cFc, nu distruge stratul de ozon.
 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40˚c şi +50˚c. 
 � varianta de iarnă poate fi aplicată şi la temperaturi scăzute 
(de până la -10˚c).

cod Denumire Buc/bax

514152 RINO FIX spuma pistol 700ml 12

515009 RINO FIX spuma pU 700ml 12

515014 RINO FIX spumă pistol iarnă 700ml 12

515015 RINO FIX spumă iarnă 700ml 12

515017 RINO FIX spumă pistol iarnă 750ml 12

rINO FIx
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VAră

IArNă

 � Spumă poliuretanică monocomponentă pentru etanşare, 
izolare, umplere cu proprietăţi de fixare. 

 � poate fi utilizată la interior şi exterior. 
 � Aderă foarte bine la beton, cărămidă, piatră, tencuială, lemn, 
fibrociment, metal şi multe materiale sintetice.

 � Izolare termică şi fonică foarte bună. poate fi vopsită.
 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40°c şi +50°c.

cod Denumire Buc/bax

515005 RINO HOBBY spuma pU pistol 650ml 12

515006 RINO HOBBY spuma pU 650ml 12

cod Denumire Buc/bax

517787 RINO MAX spumă pistol 820ml 12

515013 RINO MAX spumă pistol iarnă 820ml 12

 � Spumă poliuretanică monocomponentă profesională cu expandare ridicată, 
indicată pentru etanşare, izolare, umplere. 

 � Aderă foarte bine la beton, cărămidă, piatră, tencuială, lemn, metal şi multe 
materiale sintetice (polistiren, spumă poliuretanică, poliester, pvc rigid). 

 � Se poate utiliza pentru etanşarea şi umplerea îmbinărilor, crăpăturilor, 
cavităţilor din pereţi, lângă tuburi, cabluri şi conducte. 

 � produs ecologic: nu conţine cFc, nu distruge stratul de ozon.
 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40˚c şi +50˚c. 
 � varianta de iarnă poate fi aplicată şi la temperaturi scăzute  
(de până la -10˚c).

rINO MAx

rINO hOBBY
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 � Banda autoadezivă din aluminiu cu butil este destinată etanşării rosturilor 
şi a elementelor de conectare în diverse aplicaţii: construcţii metalice, 
ferestre rabatabile, aparate de aer condiţionat, ventilaţii, reparaţii sau 
montaje şi, în mod special, pentru construcţii de sticlă şi de metal. 

 � Aderă foarte bine pe majoritatea materialelor folosite în construcţii: 
cărămidă, tencuială, beton, lemn, metal, oţel, zinc, aluminiu şi sticlă. 

 � poate fi folosită în orice condiţii de temperatură, are o rezistenţă foarte 
bună la Uv şi previne coroziunea materialelor pe care este aplicată.

BeNZI De etANŞAre DIN AluMINIu Cu ButIl

cod Denumire

514310 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x    50mm x 10m

514311 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x     75mm x 10m

514312 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   100mm x 10m

514313 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   150mm x 10m

514314 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   200mm x 10m

514316 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   300mm x 10m

514323 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x 1000mm x 10m

Benzi de etanşare

 � Banda adezivă din aluminiu cu bitum are o aplicare universală şi este 
destinată, în principal, pentru sigilarea împotriva apei şi a vaporilor de apă, 
a elementelor de conectare, a elementelor de iluminare folosite în poduri, 
a luminatoarelor sau a altor detalii de pe acoperişuri, a ţevilor de gaze, apă, 
a ţevilor de scurgere. 

 � poate fi aplicată pe cărămidă, tencuială, beton, lemn, metal, oţel, zinc, 
aluminiu şi sticlă.

BeNZI De etANŞAre DIN AluMINIu Cu BItuM

cod Denumire

514350 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,1mm x     50mm x 10m

514351 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,1mm x     75mm x 10m

514352 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x   100mm x 10m

514353 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,1mm x   150mm x 10m

514354 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x   200mm x 10m

514356 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x   300mm x 10m

514363 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x 1000mm x 10m

= valabil pe Comandă speCială

 � Banda etanşeizantă pe bază de butil şi cauciuc şi laminată cu un strat 
textil pe una din laturi este destinată izolării elementelor de conectare şi a 
crăpăturilor apărute în profilele construcţiilor metalice în timpul instalării 
cadrelor de fereastră sau de uşi. 

 � poate fi tencuită sau vopsită şi este capabilă să transmită mişcările în 
direcţie transversală până la 10%.

BeNZI De etANŞAre Cu ButIl

cod Denumire

514330 RINO Bandă butil 0,8mm x 50mm x 10m

514331 RINO Bandă butil 1,0mm x 50mm x 10m
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Broşurirafturi

 � Raft MiDiRAcK RinO 
cod: 600111
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Hidroizolare cu soluţii MS Polymer 
pentru toate tipurile de aplicaţii

Hidroizolarea fundațiilor

Hidroizolarea acoperişurilor plane  

Hidroizolarea acoperişurilor şi 
teraselor necirculabile

Reparaţii acoperişuri în zonele  
cu mici scurgeri  



Vântul, zăpada, ploaia şi soarele creează probleme, în timp, casei dumneavoastră.  
În special în pivniţă sau pe acoperiş apar deteriorări şi infiltraţii care trebuie neapărat 
înlăturate. Dacă, de exemplu umiditatea pătrunde în zidărie, aceasta atrage după 
sine apariţia mucegaiului şi necesitatea de a încălzi suplimentar – ducând în final la 
costuri de întreţinere mai mari (deoarece încăperile cu pereţi umezi necesită mai multă 
energie pentru a ajunge la temperatura dorită, decât încăperile uscate).

Produsele pe bază de bitum MEM -
te conving de la bun început.

       Ghid de utilizare a produselor pentru hidroizolaţii MEM

Denumire produs Compoziție

Domeniu de utilizare

Ambalare

Strat suport

Fundații
Fundații 

izolate cu 
polistiren

Beciuri
Zidărie 

exterioară
Zidărie 

interioară

Băi, cabine 
sanitare, 

cabine de duş
Bucătării Terase Acoperișuri

Beton, 
Beton 
poros

Mortar

MEM Soluţie bituminoasă 
pentru hidroizolarea
fundaţiilor

Emulsie bituminoasă
fără solvenţi, cu  adaos 
de granule de polistirol 
şi întărită cu fibre

   28l; 12l  

MEM Soluţie bituminoasă 
pentru hidroizolarea 
fundaţiilor - pentru umidităţi 
normale ale solului

Emulsie bituminoasă
fără solvenţi, cu latex

    1l; 5l; 10l 

MEM Strat preliminar pe bază 
de bitum

Emulsie bituminoasă
pentru aderenţă, fără
solvenţi

    5l; 10l  

MEM Soluţie MSP 
pentru hidroizolare terase, 
băi, bucătării, fundaţii şi 
acoperişuri

Soluţie pe bază de 
MSP, nu conţine bitum 
sau solvenţi

       
290ml;

1kg; 6kg;
14kg



MEM Masă de şpaclu pe bază 
de bitum pentru reparaţii 
acoperişuri

Soluţie pe bază de 
bitum îmbunătăţită cu 
polimeri


1kg; 4kg;

7kg


MEM Grund bituminos
pentru membrane
termosudabile

Emulsie bituminoasă 
pe bază de dispersii, 
fără solvenţi

  5l; 10l  

MEM Adeziv bituminos la
rece pentru lipirea
membranelor bituminoase

Adeziv de dispersie pe
bază de bitum

 
800g; 3kg;

6,5kg

MEM Adeziv bituminos
pentru lipirea şindrilelor
bituminoase

Adeziv bituminos 
pentru lipirea la rece

 445g

MEM Soluţie pe bază de
bitum pentru hidroizolaţii
acoperişuri

Soluţie de etanşare pe
bază de bitum şi latex

  1l; 5l; 10l

MEM Masă de reparaţii pe
bază de bitum pentru
acoperişuri

Masă de etanşare pe
bază de bitum, fără
solvenţi

  

MEM Sigilant pentru rosturi,
crăpături, reparaţii la 
acoperişuri

Masă bituminoasă cu
conţinut de fibre, fără
solvenţi

  300ml  

MEM Soluţie etanşeizantă pe
bază de acril pentru reparaţii
exterioare

Soluţie etanşeizantă pe
bază de acril şi solvenţi

 
375ml;
750ml
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Strat suport

Consum

Unelte folosite la aplicare

Zidărie Gresie Cărămidă
Tencuială 
din calcar 

sau ciment

Piatră, 
piatră de 

calcar
Lemn Metal

Carton 
bituminos

Polistiren Bidinea Perie Rolă Pensulă
Pompă 

de stropit
Șpaclu

Mistrie,
fier de glet

Pistol
de silicon

   3,7 - 4,9 l/mp  

 
220 - 250

ml/mp
  

   
250 - 300

ml/mp
    

       2,3 kg/mp    

      1,4 kg/mp  

 
100 - 200

ml/mp
  

600 - 800
g/mp

  




220 - 250

ml/mp

 1 kg/mp  

        

         2 l/mp  
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Soluţie pe bază de MS Polimer cu posibilităţi multiple de utilizare.  
Nu conţine bitum, silicon, solvenţi. Etanşeizează imediat. Nu trebuie 
protejată de umezeală în timpul întăririi. Poate fi aplicată şi pe 
substraturi umede. Formează un strat elastic, protector, de lungă durată.

Hidroizolare cu soluţii MS Polimer pentru toate tipurile de aplicaţii: subsoluri, acoperişuri 
plane, terase necirculabile, balcoane, hidroizolare sub placările de gresie şi faianţă în băi, 
bucătării şi terase

Cod Denumire Buc./bax Consum

700107 MEM Sol.MSP hidroiz băi, bucăt., terase 290ml c502 12

aprox. 2 kg/m²
700108 MEM Sol.MSP hidroiz băi, bucăt., terase 1kg c503 6

700109 MEM Sol.MSP hidroiz băi, bucăt., terase 6kg c504 1

700110 MEM Sol.MSP hidroiz băi, bucăt., terase 14kg c508 1

= valabil pe Comandă speCială

Uşuraţi-vă munca!

Dacă vreţi să luaţi reparaţiile în propriile mâini, atunci este mai simplu, mai eficient şi nepoluant utilizând 
sortimentul de bitum fără solvent MEM. Acesta oferă protecţie perfectă şi este potrivit pentru etanşarea 
ideală şi repararea acoperişului, a pardoselii şi a pivniţei.

Etanşare perfectă fără utilizarea solventului

Obiectivul principal este compatibilitatea cu mediul şi durabilitatea. MEM a
renunţat definitiv la solvent în procesul de fabricaţie a produselor pe bază de bitum.  
Astfel, aplicarea produselor nu afectează mediul şi nici sănătatea
oamenilor întrucât nu degajă miros şi nu există pericol de explozie.

SolUţiE MS PoliMEr PEntrU HidroizolarEa 
tEraSElor, băilor, bUcătăriilor, 
fUndaţiilor şi acoPErişUrilor
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Amorsă bituminoasă ce se utilizează pentru pregătirea 
suprafeţelor ce urmează a fi tratate cu produse pe bază 
de bitum. Indicată pentru suporturi absorbante, minerale, 
suporturi din beton, şapă, mortar, masă de etanşare, tencuială.

Hidroizolarea acoperişurilor plane - repararea cartonului bituminos

Cod Denumire Buc./bax Consum

700114 MEM Grund bitum. membr. termosudabile 5l c741 4 aprox. 100 - 200 ml/m²

Hidroizolarea fundațiilor

Strat gros de bitum, de înaltă calitate, cu conţinut de granule 
din polistiren şi armat cu fibre. Indicat pentru hidroizolarea 
profesională a pereţilor exteriori şi pentru acoperirea crăpăturilor. 
Adecvată şi pentru fixarea plăcilor de izolaţie din polistiren. 
Rezistă la sărurile din apă şi la mucegai.

Cod Denumire Consum

700100 MEM Sol. bitum. hidroiz fundații 12l c401 aprox. 3,7 - 4,9 l/m²

Emulsie bituminoasă indicată pentru hidroizolarea suprafeţelor 
de beton, tencuială şi fundaţii aflate în contact cu solul, în 
cazul zonelor cu umidităţi normale ale solului. Membrana este 
rezistentă la substanţele naturale care atacă betonul.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700102 MEM Sol. bitum. hidroiz fundații u. norm 1l c823 6

aprox. 220 - 250 ml/m²700103 MEM Sol. bitum. hidroiz fundații u. norm 5l c824 1

700104 MEM Sol. bitum. hidroiz fundații u. norm 10l c740 1

GrUnd bitUMinoS PEntrU MEMbranE 
tErMoSUdabilE 

SolUţiE bitUMinoaSă PEntrU 
HidroizolarEa fUndaţiilor

SolUţiE bitUMinoaSă PEntrU 
HidroizolarEa fUndaţiilor PEntrU 
UMidităţi norMalE alE SolUlUi
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rEcoMandarE:

dErUlaţi MEMbranElE 
dE carton bitUMinoS 
ÎnaintE dE PoziţionarE, 
PEntrU a UşUra 
aPlicarEa lor 
UltErioară.

Adeziv special pe bază de bitum pentru aplicarea şindrilei bituminoase, a 
foliilor bituminoase precum şi a plăcilor izotermice necaşerate. Lipirea iniţială 
este puternică, există posibilitatea repoziţionării la scurt timp după aplicare.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700118 MEM Adez. bitum. pentru șindrile bitum 445g c734 12 în funcţie de necesităţi

Adeziv bituminos utilizat pentru lipirea membranelor şi a foliilor 
bituminoase pe acoperiş, între ele, cât şi pe beton. Lipirea este rapidă 
încă de la început iar formarea peliculei se realizează după 60 min. 
Recomandat pentru acoperişuri cu o înclinaţie de maxim 5˚.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700115 MEM Adez. bitum. la rece pt membr bitum 800g c826 6

aprox. 600 - 800 g/m²700116 MEM Adez. bitum. la rece pt membr bitum 3kg c827 4

700117 MEM Adez. bitum. la rece pt membr bitum6,5kg c828 4

adEziv bitUMinoS PEntrU liPirEa 
şindrilElor bitUMinoaSE

adEziv bitUMinoS la rEcE PEntrU 
liPirEa MEMbranElor bitUMinoaSE

www.temad.ro86



Membrană bituminoasă ce protejează şi repară stratul de bitum deteriorat de 
intemperii şi uşor sfărâmicios de pe acoperiş. Este rezistentă la substanţele 
naturale ce atacă betonul. Nu este recomandată pentru acoperişurile realizate 
din membrane PVC.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700119 MEM Sol. bitum. hidroiz. acoperișuri 1l c820 6

aprox. 200 - 250 ml/m²700120 MEM Sol. bitum. hidroiz. acoperișuri 5l c821 4

700121 MEM Sol. bitum. hidroiz. acoperișuri 10l c739 1

Soluţie bituminoasă fără solvenţi utilizată pentru pregătirea 
stratului suport în vederea aplicării straturilor hidroizolante 
pe bază de bitum şi/sau a masei de şpaclu, precum şi pentru 
pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării adezivului 
bituminos la rece. Capacitatea bună de pătrundere în stratul 
suport poros asigură o aderenţă optimă.

Hidroizolarea acoperişurilor plane şi a teraselor necirculabile

Cod Denumire Buc./bax Consum

700105 MEM Strat preliminar pe bază de bitum 5l c431 4
aprox. 100 - 200 ml/m²

700106 MEM Strat preliminar pe bază de bitum 10l c432 6

Masă pentru reparat şi şpăcluit pe bază de bitum, îmbunătăţită prin 
polimerizare. Este ideală pentru repararea crăpăturilor, rupturilor şi 
găurilor din învelitori, precum şi din straturile de bitum. Se poate 
aplica atât pe suprafeţe orizontale, cât şi pe cele verticale.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700111 MEM Masă șpaclu bitumin. repar. acoperiș 1Kg c829 6

aprox. 1,4 kg/m²700112 MEM Masă șpaclu bitumin. repar. acoperiș 4Kg c830 4

700113 MEM Masă șpaclu bitumin. repar. acoperiș 7Kg c831 4

SolUţiE PE bază dE bitUM PEntrU 
HidroizolarEa acoPErişUrilor

Strat PrEliMinar PE bază dE bitUM

MaSă dE şPaclU PE bază dE bitUM 
PEntrU rEPararEa acoPErişUrilor
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reparaţii acoperişuri în zonele cu mici scurgeri

Masă bituminoasă cu conţinut de fibre, fără solvenţi, destinată reparării fisurilor, 
a rosturilor, canelurilor etc. Potrivită pentru izolarea racordurilor dintre coşurile 
de fum şi zidărie, a antenelor de pe acoperiş şi a desprinderilor de zidărie.

Masă de etanşare ramforsată cu dralon şi fibre de carbon, destinată reparaţiilor 
în zonele critice. Hidroizolează pe loc, chiar dacă este aplicată pe timp de ploaie, 
zăpadă sau ger. Rezistentă la raze UV, nu conţine bitum, gudron sau azbest.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700123 MEM Sigilant pt rosturi, crăpături 300ml c735 12 în funcţie de necesităţi

Cod Denumire Buc./bax Consum

700124 MEM Sol. etanșeiz. pe bază de acril 375ml c220 8 2 kg/m² în funcţie de 
grosimea stratului700125 MEM Sol. etanșeiz. pe bază de acril 750ml c221 12

Masă bituminoasă fără conţinut de solvenţi, recomandată pentru repararea 
orificiilor de scurgere mari şi mici de pe acoperiş sau pentru repararea 
pungilor de aer formate în învelişurile mai vechi ale acoperişului.

Cod Denumire Buc./bax Consum

700122 MEM Masă bitum. reparat acoperișuri 1kg c211 6
1 kg/m² pentru fiecare 

mm grosime

SiGilant PEntrU roStUri, crăPătUri, 
rEParaţii la acoPErişUri

SolUţiE EtanşEizantă PE bază dE 
acril PEntrU rEParaţii ExtErioarE

MaSă dE rEParaţii PE bază dE bitUM 
PEntrU acoPErişUri 
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Membrane lichide poliuretanice 
pentru hidroizolarea 

acoperişurilor

Membrane lichide poliuretanice 
pentru hidroizolarea 
rezervoarelor de apă

Membrane lichide poliuretanice 
pentru hidroizolarea fundaţiilor

Membrane lichide poliuretanice 
pentru hidroizolarea teraselor şi 

acoperişurilor



MARISEAL 250® este un înveliş poliuretanic monocomponent, 
permanent elastic, cu aplicare lichidă, care atunci când se întăreşte 
devine o membrană uniformă de hidroizolaţie cu elasticitate 
ridicată. Se utilizează pentru hidroizolaţii de lungă durată.
Datorită proprietăţilor sale tehnologice ridicate, acest produs 
rezolvă problemele legate de hidroizolaţie, acolo unde alte metode 
dau greş, precum: acumularea de apă, îngheţ, umiditate, expunere 
la soare pe termen lung etc.

MARISEAL DETAIL® este un înveliş poliuretanic, monocomponent, 
cu aplicare lichidă, tixotropic, elastic, cu armătură din fibre, utilizat 
pentru impermeabilizarea de durată a detaliilor complexe de 
acoperiş şi a îmbinărilor.

cod Denumire Buc/bax consum

700200 MARISEAL 250 Membrană hidroizolantă acoperișuri  gri - 25kg 1
cca. 0,75 kg/m²/strat 
- se recomandă 2, 3 

straturi

700201 MARISEAL 250 Membrană hidroizolantă acoperișuri gri - 15kg 1

700202 MARISEAL 250 Membrană hidroizolantă acoperișuri gri - 6kg 1

700203 MARISEAL 250 Membrană hidroizolantă acoperișuri gri  - 1kg 1

cod Denumire Buc/bax consum

700216 MARISEAL DETAIL Membrană hidroizolantă detalii acoperiș gri 6kg 1 cca. 1,0 kg/m²/strat 
- se recomandă 2, 3 

straturi700217 MARISEAL DETAIL Membrană hidroizolantă detalii acoperiş neagră 6kg 1

Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea acoperişurilor

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

MArISeAl 250

MArISeAl DetAIl
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MARISEAL 400® este un înveliş superior din poliuretan alifatic, elastic, stabil la Uv 
şi din punct de vedere al culorii, ce se aplică peste membrana de hidroizolaţie 
MARISEAL SYSTEM®, conferind un finisaj rezistent ce poate suporta condiţii de 
trafic pietonal casnic.
Utilizarea MARISEAL 400® are ca rezultat o suprafaţă rezistentă, stabilă din punct 
de vedere al culorii şi decorativă, lucioasă, uşor de curăţat ce nu permite formarea 
unei pelicule de praf pe suprafaţă.

MARISEAL 420® este un înveliş superior din poliuretan alifatic, dur-elastic, stabil la 
Uv şi din punct de vedere al culorii, ce se aplică peste membrana de hidroizolaţie 
MARISEAL SYSTEM®, oferind un finisaj rezistent ce poate suporta condiţii de trafic 
pietonal greu şi trafic rutier uşor.
Utilizarea MARISEAL 420® are ca rezultat o suprafaţă rezistentă la abraziune, 
lucioasă, uşor de curăţat, stabilă din punct de vedere al culorii şi la Uv şi nu permite 
formarea unei pelicule de praf.

cod Denumire Buc/bax consum

700230 MARISEAL 400 vopsea acoperire membrane albă 20kg 1

cca.125 gr/m²/strat - 
se recomandă  

1, 2 straturi

700231 MARISEAL 400 vopsea acoperire membrane albă 10kg 1

700232 MARISEAL 400 vopsea acoperire membrane albă 5kg 1

700233 MARISEAL 400 vopsea acoperire membrane roșie 20kg 1

700234 MARISEAL 400 vopsea acoperire membrane roșie 10kg 1

700235 MARISEAL 400 vopsea acoperire membrane roșie 5kg 1

cod Denumire Buc/bax consum

700236 MARISEAL 420 vopsea acoperire membrane albă 20kg 1

cca.250 gr/
m²/strat - se 
recomandă  
1, 2 straturi

700237 MARISEAL 420 vopsea acoperire membrane albă 10kg 1

700238 MARISEAL 420 vopsea acoperire membrane albă 5kg 1

700239 MARISEAL 420 vopsea acoperire membrane roșie 20kg 1

700240 MARISEAL 420 vopsea acoperire membrane roșie 10kg 1

700241 MARISEAL 420 vopsea acoperire membrane roșie 5kg 1

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

MArISeAl 400

MArISeAl 420
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MARISEAL 710®  este o amorsă poliuretanică transparentă, rigidă, cu putere mare de 
penetrare, monocomponentă şi cu uscare rapidă. pe bază de solvenţi. 
Utilizată ca amorsă în aplicaţii de hidroizolaţie şi de etanşare pe suprafeţe absorbante. 
poate fi de asemenea folosit ca amorsă pe carton bituminos cu finisaj mineral.

MARISEAL® AQUA pRIMER este o amorsă epoxidică bicomponentă transparentă, 
rigidă, pe bază de apă. 
Utilizată ca amorsă universală în aplicaţii de hidroizolaţie, etanşare şi de acoperire 
a pardoselilor, pe suprafeţe absorbante şi neabsorbante.

MARISEAL 750® este o amorsă epoxidică bicomponentă transparentă, rigidă, fără 
solvenţi, cu rezistenţă chimică şi mecanică ridicată. MARISEAL 750® este utilizat în 
principal ca amorsă pentru învelişuri poliuretanice.

cod Denumire Buc/bax consum

700250 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 17kg 1

cca.0,2 kg/m²/strat 
- se recomandă 

1 strat

700251 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 10kg 1

700252 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante   5kg 1

700253 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante   1kg 1

cod Denumire Buc/bax consum

MARISEAL AQUA pRIMER Amorsă pentru suprafețe neabsorbante (A+B) 20lt 1
cca. 0,1 kg/m²/strat - 

se recomandă  
1, 2 straturi

700258 MARISEAL AQUA pRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante B 1kg 1

700310 MARISEAL AQUA pRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante A 3kg 1

Denumire Buc/bax consum

MARISEAL 750 Amorsă pentru membrane rezervoare apă (A+B)  12lt 1 0,2- 0,3 kg/m²/strat - 
se recomandă 1 stratMARISEAL 750 Amorsă pentru membrane rezervoare apă (A+B)  6lt 1

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

MArISeAl 710

MArISeAl AquA prIMer

MArISeAl 750
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Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea rezervoarelor de apă

MARITHAN® este o membrană din poliuretan modificat monocomponent cu aplicare 
lichidă, cu elasticitate ridicată şi permanentă, ce se aplică şi se întăreşte la rece, pe 
bază de apă, utilizată pentru hidroizolaţie de lungă durată.

cod Denumire Buc/bax consum

700296 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică 15kg 1
0,5 kg/m²/strat - se 

recomandă  
2, 3 straturi

700297 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică 4kg 1

700298 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică 1kg 1

= valabil pe Comandă speCială

MArIthAN

MARISEAL 300® este o membrană de poliuretan bicomponentă, cu aplicare lichidă, 
fără solvenţi, elastică, utilizată pentru impermeabilizarea şi protecţia de lungă durată 
a rezervoarelor de apă.
MARISEAL 300® este o soluţie pe bază de răşini poliuretanice elastomerice hidrofobe 
pure, care atunci când sunt aplicate au ca rezultat o membrană elastică uniformă cu 
proprietăţi de rezistenţă mecanică, chimică, termică şi la factori naturali.

Denumire Buc/bax consum

MARISEAL 300 Membrană hidroizolantă rezervoare apă (A+B) alb - 7kg 1 cca. 0,6 kg/m²/strat - 
se recomandă  

2, 3 straturiMARISEAL 300 Membrană hidroizolantă rezervoare apă (A+B) bleu - 7kg 1

= valabil pe Comandă speCială

MArISeAl 300

MARISEAL® FABRIc este un material geotextil poliesteric, neţesut (60-65gr/m2). 
MARISEAL® FABRIc se utilizează în principal ca material textil de ranforsare, în 
combinaţie cu membranele de hidroizolaţie MARISEAL® cu aplicare lichidă.   

cod Denumire Buc/bax

700275 MARISEAL FABRIc pânză armare 0,20m x 100m 1

700276 MARISEAL FABRIc pânză armare 1,0m x 100m 1

= valabil pe Comandă speCială

MArISeAl FABrIC
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Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea fundaţiilor

Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea teraselor şi acoperişurilor

MARISEAL 600® este o membrană permanent elastică de poliuretan, bicomponentă, 
cu aplicare lichidă, pe bază de bitum, utilizată pentru impermeabilizarea şi protecţia 
de durată a fundaţiilor şi a zidurilor de susţinere.  Atunci când este aplicată, formează 
o membrană uniformă, foarte elastică, fără îmbinări sau fără posibilitatea de scurgere.

MARITRANS® TILE-pRIMER este o amorsă transparentă, monocomponentă, pe bază 
de solvenţi ce activează chimic suprafeţele din sticlă şi emailate, oferind o aderenţă 
excelentă pentru învelişul ce urmează a fi aplicat.

cod Denumire Buc/bax consum

700214 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații bază neagră 20L  1

cca. 1,0 l/m²/strat -  
se recomandă  

1, 2 straturi

700218 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații activator 20L 1

700215 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații bază neagră 5L 1

700219 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații activator 5L 1

cod Denumire Buc/bax consum

700261 MARITRANS TILE pRIMER Amorsă pentru membranele transparente 1kg 1 cca. 30-40gr/m²/strat -  
se recomandă 1, 2 straturi

MArISeAl 600

MArItrANS tIle prIMer
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MARITRANS MD® este un înveliş din poliuretan alifatic monocomponent, transparent, dur-
elastic, cu conţinut ridicat de solide, utilizat pentru hidroizolaţie de lungă durată. Învelişul de 
înaltă tehnologie este stabil la Uv, nu se îngălbeneşte, este stabil la condiţiile meteorologice, 
rezistent la alcalini şi substanţe chimice. Rămâne transparent şi elastic chiar şi după 
îmbătrânire. Hidroizolează suprafeţele deteriorate din sticlă şi protejează fragmentele de 
sticlă în caz de spargere. 

MARITRANS® este un înveliş din poliuretan alifatic monocomponent, transparent, 
dur-elastic, cu conţinut ridicat de solide, utilizat pentru hidroizolaţie de lungă durată. 
Învelişul de înaltă tehnologie este stabil la Uv, nu se îngălbeneşte, este stabil la condiţiile 
meteorologice, rezistent la alcalini şi substanţe chimice. Rămâne transparent şi elastic 
chiar şi după îmbătrânire. Hidroizolează suprafeţele deteriorate din sticlă şi protejează 
fragmentele de sticlă în caz de spargere. 

MARITRANS® FINISH este un înveliş din poliuretan alifatic monocomponent, satinat-mat, 
transparent, semi-rigid, utilizat pentru finisajul cu aspect mat al învelişurilor poliuretanice 
MARITRANS® . 
MARITRANS® FINISH este stabil la Uv, nu se îngălbeneşte, rezistă la abraziune, alcalini şi la 
substanţe chimice. Oferă suprafeţei un aspect satinat-mat.

cod Denumire Buc/bax consum

700262 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 20kg 1

cca. 0,4 kg/m²/strat 
- se recomandă  

2, 3 straturi

700263 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 10kg 1

700264 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare  5kg 1

700265 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 1kg 1

cod Denumire Buc/bax consum

700266 MARITRANS Membrană transparentă pentru hidroizolare 20kg 1

cca. 0,3 kg/m²/strat 
- se recomandă  

2,  3 straturi

700267 MARITRANS Membrană transparentă pentru hidroizolare 10kg 1

700268 MARITRANS Membrană transparentă pentru hidroizolare  5kg 1

700269 MARITRANS Membrană transparentă pentru hidroizolare 1kg 1

cod Denumire Buc/bax consum

700270 MARITRANS FINISH vopsea acoperire mată 10kg 1
cca. 0,1 kg/m²/strat - 
se recomandă 1 strat700271 MARITRANS FINISH vopsea acoperire mată 4kg 1

700272 MARITRANS FINISH vopsea acoperire mată 1kg 1

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

MArItrANS MD

MArItrANS

MArItrANS FINISh 
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Iniţiativă pentru un trai sănătos

curăţare protecţie întreţinere

Made in Germany



Vopsele spray auto

Vopsele spray decorative

Vopsele spray speciale

Soluţii profesionale Colormatic

Spray-uri de marcaj

Vopsea antirugină Alkyton



 � vopsea spray pe bază de rășini nitro 
de calitate ridicată, recomandată 
pentru vopsirea jantelor și a altor 
părţi ale autovehiculelor.

 � Uscare rapidă, aderenţă excelentă 
și rezistenţă la intemperii.

 � culori: argintiu, auriu.

cod Denumire Buc/bax

312002 cAR'S JENTI Au cod 385902, 400ml 6

312001 cAR'S JENTI Ag cod 693823, 600ml 6

CAr’S Jante

 � vopsea de foarte bună calitate pe bază de 
rășini nitro, recomandată pentru vopsiri 
parţiale și decorative ale autovehiculelor.

 � Uscare rapidă, aderenţă excelentă și 
rezistenţă la intemperii.

 � culori: alb lucios, alb mat, negru lucios, 
negru mat.

CAr’S VoPSea aUto

cod Denumire Buc/bax

313101 cAR'S spray negru lucios cod 693854, 600ml 6

313102 cAR'S spray alb lucios cod 693885, 600ml 6

313203 cAR'S spray negru mat cod 693878, 600ml 6

313204 cAR'S spray alb mat cod 693892, 600ml 6
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    DuplICOlOr Auto
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 � Grund pe bază de rășini nitro de înaltă calitate ce conferă o 
bază perfectă pentru o vopsire durabilă și de calitate.

 � previne formarea ruginii și acoperă zgârieturile superficiale.
 � culori: gri.

CAr’S GrUnd

cod Denumire Buc/bax

311001 cAR'S GRUND gri cod 693847, 600ml 6

 � Lac de înaltă calitate recomandat pentru protejarea 
suprafeţelor acoperite cu vopsele metalizate.

 � vopsea pe bază de rășini nitro cu uscare rapidă.
 � culori: transparent.

CAr’S laC tranSParent

cod Denumire Buc/bax

314001 cAR'S lac trs. cod 693830, 600ml 6
Vo
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 � vopsea de calitate ridicată pe bază de rășini nitro cu uscare 
rapidă, rezistentă la intemperii.

 � culori: azur, albastru, verde, roșu, negru.

cod Denumire Buc/bax

315001 cAR'S spray met. azur cod 706837,400ml 6

315002 cAR'S spray met.albastru cod 706844, 400ml 6

315003 cAR'S spray met. verde cod 706851, 400ml 6

315004 cAR'S spray met. rosu cod 706868, 400ml 6

315005 cAR'S spray met. negru cod 706875, 400ml 6

CAr’S VoPSea Metalizată
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 � vopsea acrilică de foarte bună calitate pentru 
retuş auto. 

 � Uscare rapidă şi rezistenţă deosebită la intemperii.
 � pentru uz exterior şi interior. 
 � culori: 12 nuanţe diferite.

cod Denumire Buc/bax

350500 SpRAY AUTO Skoda alb candy 1026 c 356261 6

350501 SpRAY AUTO Skoda albast. dynamic 4590 c 356278 6

350502 SpRAY AUTO Skoda rosu corrida 8151 c 356285 6

350503 SpRAY AUTO Skoda argint. diamant 9102 c 356292 6

350504 SpRAY AUTO Skoda albast. deep 9460 c 356308 6

350505 SpRAY AUTO Skoda negru magic 9910 c 356315 6

350506 SpRAY AUTO Skoda verde natur 9570 c 356322 6

350507 SpRAY AUTO Skoda argint. briliant 9156 c 356339 6

350508 SpRAY AUTO Skoda gri graphite 9901 c 356346 6

350509 SpRAY AUTO Skoda bej sahara 9201 c 356353 6

350510 SpRAY AUTO Skoda gri stone 9151 c 356360 6

350511 SpRAY AUTO Skoda bej cappuccino 9202 c 356377 6

AuTO COlOr SKODA  
VoPSea aUto retUş

 � vopsea retuș auto pe bază de rășini sintetice cu uscare rapidă.
 � pentru uz exterior și interior.
 � culori: 21 nuanţe diferite.

cod Denumire Buc/bax

350101 SpRAY AUTO alb 10 cod 804045 6

350112 SpRAY AUTO alb boreal cod 811302 6

350111 SpRAY AUTO alb gri 13 cod 804052 6

350104 SpRAY AUTO albastru 616 cod 804083 6

350110 SpRAY AUTO albastru 665 cod 804137 6

350097 SpRAY AUTO albastru capri cod 691577 6

350098 SpRAY AUTO albastru mediu cod 691607 6

350099 SpRAY AUTO albcasablanca cod 691690 6

350096 SpRAY AUTO crem 40 cod 158438 6

350103 SpRAY AUTO crem 427 cod 804076 6

350108 SpRAY AUTO galben taxi cod 804113 6

350109 SpRAY AUTO gri metal 850 cod 804120 6

350107 SpRAY AUTO rosu 270 cod 566349 6

350102 SpRAY AUTO rosu 275 cod 804069 6

350100 SpRAY AUTO rosu imperial cod 566646 6

350113 SpRAY AUTO rosu inca 280 cod 833915 6

350106 SpRAY AUTO rosu nova cod 804106 6

350105 SpRAY AUTO rosuvalelunga cod 804090 6

350451 SpRAY LOG 021c rosu passion cod 224423 6

350450 SpRAY LOG 041A galben sport cod 224409 6

350452 SpRAY LOG 061E albastru marin cod 227592 6

AuTO COlOr 
daCia neMetalizat

LOGAN
LOGAN
LOGAN

 � vopsea acrilică de foarte bună calitate pentru retuș auto.
 � Uscare rapidă și rezistenţă deosebită la intemperii.
 � pentru uz exterior și interior.
 � culori: 42 de nuanţe diferite.

cod Denumire Buc/bax

350132 SpRAY AUTO MET. albastru azur cod 883620 6

350440 SpRAY AUTO MET. albastru electr. cod 564499 6

350124 SpRAY AUTO MET. albastru olimp cod 833946 6

350126 SpRAY AUTO MET. albastru sideral cod 833991 6

350123 SpRAY AUTO MET. albastru spectral cod 833939 6

350135 SpRAY AUTO MET. albastru violet cod 883651 6

350137 SpRAY AUTO MET. argintiu diamant cod 883675 6

350441 SpRAY AUTO MET. argintiu iridiu cod 564505 6

350115 SpRAY AUTO MET. argintiu stelar cod 833953 6

350117 SpRAY AUTO MET. bej stelar cod 833977 6

350139 SpRAY AUTO MET. bleu spatial cod 883699 6

350448 SpRAY AUTO MET. bleu stelar cod 158421 6

350138 SpRAY AUTO MET. crem auriu cod 883682 6

350136 SpRAY AUTO MET. crem stelar cod 883668 6

350120 SpRAY AUTO MET. gri carbon cod 834035 6

350442 SpRAY AUTO MET. gri cuart cod 564512 6

350128 SpRAY AUTO MET. gri direct cod 883583 6

350127 SpRAY AUTO MET. gri metal cod 834004 6

350118 SpRAY AUTO MET. gri petrol, cod 834011 6

350121 SpRAY AUTO MET. gri safir cod 834042 6

350134 SpRAY AUTO MET. gri spatial cod 883644 6

350447 SpRAY AUTO MET. gri stelar cod 564642 6

350444 SpRAY AUTO MET. griverde abisal cod 565229 6

350445 SpRAY AUTO MET. griverde primava cod 565281 6

350129 SpRAY AUTO MET. negru magic cod 883590 6

350133 SpRAY AUTO MET. rosu coral cod 883637 6

350119 SpRAY AUTO MET. rosu indian cod 834028 6

350122 SpRAY AUTO MET. rosu persan cod 834059 6

350114 SpRAY AUTO MET. rosu rubin cod 833922 6

350131 SpRAY AUTO MET. rosu stralucitor cod 883613 6

350130 SpRAY AUTO MET. rosu toreador cod 883606 6

350446 SpRAY AUTO MET. verde dragon cod 565298 6

350116 SpRAY AUTO MET. verde malachit cod 833960 6

350443 SpRAY AUTO MET. verde pa neagra cod 566332 6

350125 SpRAY AUTO MET. verde polinezia cod 800984 6

350458 SpRAY LOG bleu electric cod 289446 6

350455 SpRAY LOG bleu mineral cod 289415 6

350453 SpRAY LOG gri comete cod 289392 6

350454 SpRAY LOG gri platine cod 289408 6

350457 SpRAY LOG negru nacre cod 289439 6

350456 SpRAY LOG rosu foc cod 289422 6

350449 SpRAY LOG TE01D griperla met. cod 224416 6

AuTO COlOr 
daCia Metalizat

LOGAN

LOGAN

LOGAN

LOGAN

LOGAN

LOGAN

LOGAN
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 � vopsea spray ce conferă diferitelor suprafeţe transparente 
vopsite un efect translucid de culoare.

 � poate fi aplicată și pe becuri.
 � culori: roșu, galben, albastru, verde, negru, portocaliu.

cod Denumire Buc/bax

371100 Ac spray trs negru cod 430213, 150ml 6

371102 Ac spray trs albastru cod 648892, 150ml 6

371103 Ac spray trs galben cod 647291,150ml 6

371108 Ac spray trs portocaliu cod 674013 150ml 6

371101 Ac spray trs rosu cod 648908, 150ml 6

371104 Ac spray trs verde cod 648885, 150ml 6

AuTOCOlOr  
tranSParent SPray

 � vopsea spray specială pentru plastic rigid, cu aderenţă 
puternică.

 � Nu este necesară grunduirea.
 � culori: alb, negru.

cod Denumire Buc/bax

320011 pLASTIc LAcK alb cod 378096, 400ml 6

320010 pLASTIc LAcK negru cod 345999, 400ml 6

plASTIC lAC 
VoPSea MaSe PlaStiCe

 � vopsea acrilică de înaltă calitate pentru vopsirea în culori 
atractive a etrierelor de frână.

 � Mare putere de acoperire și aderenţă sporită.
 � Rezistentă la intemperii, carburanţi și la temperaturi ridicate.
 � culori: roșu, albastru și galben.

cod Denumire Buc/bax

316002 SpRAY ETRIER albastru cod 706103, 150ml 6

316001 SpRAY ETRIER galben cod 706097, 150ml 6

316003 SpRAY ETRIER rosu cod 706080, 150ml 6

SprAy etriere frână

 � Grund incolor pentru vopsirea plasticului rigid.
 � Strat ancorant, aderent pentru vopsirea suprafeţelor din 
plastic rigid ale autovehiculelor sau a altor produse cu 
vopsele acrilice.

cod Denumire Buc/bax

320001 pLASTIc pRIMER grund mas plast. cod 327292, 400ml 6

plASTIC prImer 
GrUnd MaSe PlaStiCe
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 � vopsea spray de înaltă calitate pe 
bază de rășină sintetică rezistentă la 
intemperii, adecvată pentru aplicaţii 
casnice și hobby.

 � pentru: lemn, metal, aluminiu, sticlă, 
piatră, carton, hârtie, beton, porţelan și 
numeroase materiale plastice.

 � Nuanţe de culori lucioase și mate.

Color SPray
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DuplICOlOr DECoRAtIVE

cod: 301120 
c.SpRAY grund gri c. 585098, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301137 
c.SpRAY RAL1014 alb fildes c. 625725, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301138 
c.SpRAY RAL7011 gri metal c. 674037, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301122 
c.SpRAY RAL9001 alb crem c. 674020, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 301107 
c.SpRAY lac trs. c. 585012, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301101 
c.SpRAY RAL9010  alb lucios c. 584893, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301109 
c.SpRAY RAL8017 maro lucios c. 584916, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301202 
c.SpRAY RAL9010 alb mat c. 585036, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301110 
c.SpRAY RAL8011 maro nuca c. 625770, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301118 
c.SpRAY RAL9016 alb trafic c. 673733, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 301102 
c.SpRAY RAL9005 negru lucios c. 584909, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301104 
c.SpRAY RAL5010 albastru c. 584961, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301201 
c.SpRAY RAL9005 negru m. c. 585029, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301136 
c.SpRAY RAL5012 albastru deschis c. 584954, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301111 
c.SpRAY rosu inchis c. 654350, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301112 
c.SpRAY RAL1011 bej maroniu c. 671234, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301131 
c.SpRAY RAL1028 pepene galben c. 699429, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301121 
c.SpRAY roz deschis c. 625800, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 301106 
c.SpRAY RAL1021 galben lucios c. 585005, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301126 
c.SpRAY RAL2003 portoc. pastel c. 625732, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301133 
c.SpRAY RAL5003 albastru safir c. 584978, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 301123 
c.SpRAY RAL6027 verde deschis c. 699443, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301117 
c.SpRAY RAL7015 gri ardezie c. 747120, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 301105 
c.SpRAY RAL3000 roşu lucios c. 584992, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301119 
c.SpRAY RAL4003 violet eric c. 673238, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301130 
c.SpRAY RAL5015 bleu deschis c. 745843, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301113 
c.SpRAY RAL6005 verde inchis c. 745560, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 301135 
c.SpRAY gri argintiu c. 584923, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301108 
c.SpRAY RAL5002 ultramar c. 673719, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301128 
c.SpRAY RAL1007 galben narcisa c. 625749, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 301103 
c.SpRAY RAL6002 verde lucios c. 584947, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 301124 
c.SpRAY RAL7035 gri deschis c. 625787, 400ml-
Buc/bax: 6 buc
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cod: 379978 
v. WELL RAL2002 portoc. lucios c.vW20020, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379987 
v. WELL RAL1004 galben lucios c.vW10040, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379980 
v. WELL RAl lac trs. cod 110436,400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379979 
v. WELL RAl lac mat cod 110450, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379988 
v. WELL RAL7035 gri deschis c.vW70350, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379981 
v. WELL RAL9010 alb lucios c.vW90100, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 379989 
v. WELL RAL6001 verde smarald c.vW60010, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379997 
v. WELL RAL8017 maro cioco. c.vW80170, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379982 
v. WELL RAL9006 argintiu c.vW90060, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379990 
v. WELL RAL2004 portoc. pur c.vW20040, 400ml-
Buc/bax: 6 buc

cod: 379998 
v. WELL RAL5002 albastru marin c.vW50020, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379983 
v. WELL RAL7001 gri deschis c.vW70010, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379991 
v. WELL GRUND cod 110474, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 380002 
v. WELL RAL1021 galben soare c.vW10210, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379986 
v. WELL RAL1015 alb fildes c.vW10150, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379996 
v. WELL RAL9005 negru mat c.vW90050M, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 380005 
v. WELL RAL6005 verde lucios c.vW60050, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 380006 
v. WELL RAL5010 albastru lucios c.vW50100,400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 380041 
v. WELL RAL3011 maro roşcat cod vW30110 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379984 
v. WELL RAL4005 mov lucios c.vW40050, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379993 
v. WELL RAL5015 albastru azur c.vW50150, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 380003 
v. WELL RAL3000 roşu foc c.vW30000, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379985 
v. WELL RAL3002 roşu lucios c.vW30020, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 379994 
v. WELL RAL9010 alb mat c.vW90100M, 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 380004 
v. WELL RAL9005 negru lucios c.vW90100, 400ml
Buc/bax: 6 buc

 � vopsea acrilică
 � pentru lemn, metal, aluminiu, 
sticlă, piatră şi diferite tipuri de 
mase plastice.

 � Uscare rapidă.
 � Rezistenţă la substanțe chimice  
şi la intemperii.

Very Well
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 � vopsea spray de înaltă calitate pe bază de rășină sintetică  
rezistentă la intemperii, adecvată pentru aplicaţii casnice și hobby.

 � pentru: lemn, metal, aluminiu, sticlă, piatră, carton, hârtie, beton, 
porţelan și numeroase materiale plastice.

 � culori disponibile: alb, negru, galben, roșu și albastru.

deColine SPray

cod Denumire Buc/bax

374050 D.LINE Lackspray negru cod 106989, 200ml 6

374051 D.LINE Lackspray alb cod 106996, 200ml 6

374052 D.LINE Lackspray rosu cod 107009, 200ml 6

374053 D.LINE Lackspray albast. cod 107016, 200ml 6

374054 D.LINE Lackspray galben cod 107023, 200ml 6
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 � vopsea ce conferă un efect metalic deosebit suprafeţelor 
vopsite, similar cromării, auririi sau cuprului.

 � Uscare rapidă, randament și putere mare de acoperire.
 � Se poate aplica pe orice suprafaţă netedă, lucioasă: metal, 
lemn, plastic rigid etc.

 � culori disponibile: crom, auriu, cupru.

cod Denumire Buc/bax

372008 A. ART chrom Effect cod 722707, 400ml 6

380052 v. WELL chrome 400ml vW0020 6

374058 D.LINE chrome Effect cod 684265, 200ml 6

372017 A. ART Gold Effect cod 738760, 400ml 6

380051 v. WELL Gold 400ml vW0021 6

374057 D.LINE Gold Effect cod 684272, 200ml 6

308006 cupru Efect Spray cod 322679, 400ml 6

ChroMe/Gold/CUPrU 
efeCt

 � vopsea (bronz) cu uscare rapidă pe bază de 
rășină sintetică, pentru aplicaţii casnice și 
hobby, de uz interior.

 � Adecvată pentru lemn, metal, aluminiu, 
sticlă, piatră, carton, hârtie, beton, porţelan, 
diferite mase plastice.

 � culori disponibile: auriu, argintiu.

cod Denumire Buc/bax

306001 c.SpRAY Bronz Effect Au. cod 585074, 400ml 6

306002 c.SpRAY Bronz Effect Ag. cod 585067, 400ml 6

bronz efeCt
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 � vopsea acrilică fluorescentă ideală pentru decoraţiuni și 
hobby, pentru aplicaţii de interior și exterior.

 � culori: roz, galben, roșu.

cod Denumire Buc/bax

303001 c.SpRAY Neon roz cod 651502, 400ml 6

303002 c.SpRAY Neon galben cod 651519, 400ml 6

303003 c.SpRAY Neon rosu cod 673757, 400ml 6

neon SPray

 � vopsea acrilică cu uscare rapidă pentru suprafeţe din lemn, 
metal, aluminiu, sticlă, piatră şi diferite mase plastice.

 � Uscare completă după 2 ore. 
 � culori disponibile: negru, roşu, albastru, argintiu, verde.

cod Denumire Buc/bax

380055 v. WELL negru met 400ml cod 258961 6

380056 v. WELL rosu met 400ml cod 258978 6

380057 v. WELL albastru met 400ml cod 258985 6

380058 v. WELL argintiu met 400ml cod 258992 6

380059 v. WELL verde met 400ml cod 259005 6

Very Well MetaliC SPray
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 � vopsea specială pe bază de rășină siliconică rezistentă la 
temperaturi ridicate (690°c).

 � pentru sobe, grătare, burlane, abajururi.
 � culori disponibile: negru, argintiu.

cod Denumire Buc/bax

307001 c.SpRAY temp. 690c Ag cod 651465, 400ml 6

307002 c.SpRAY temp. 690c negru cod 651458, 400ml 6

SPray reziStent la 
teMPeratUră

 � vopsea pe bază de rășină sintetică cu uscare rapidă, rezistentă 
la căldură.

 � Adecvată pentru calorifere, boilere.
 � culore: alb.

cod Denumire Buc/bax

304002 LAcK SpRAY Radiator alb cod 467141, 400ml 6

380053 v. WELL Radiator White 400ml vW0010 6

374056 D.LINE Radiator alb cod 107030, 200ml 6

radiator SPray

SprAy-urI SPECIALE
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 � Email acrilic de calitate cu uscare 
rapidă, pentru repararea suprafeţelor 
emailate deteriorate.

 � Rezistă până la 110°c.
 � culori disponibile: alb.

cod Denumire Buc/bax

302001 c.SpRAY Enamel alb cod 652028, 400ml 6

380054 v. WELL Elektric Manag 400ml vW0015 6

374055 D.LINE Email Spray cod 684258, 200ml 6

enaMel SPray

 � Spray pentru protecţia anticorozivă a suprafeţelor metalice 
neacoperite.

 � pentru repararea și retușarea suprafeţelor din aluminiu sau 
galvanizate afectate de suduri, prelucrări mecanice, lovituri.

 � Rezistă la temperaturi de până la +300°c.
 � culori: argintiu.

cod Denumire Buc/bax

308004 c.SpRAY zinc-Al. cod 652257, 400ml 6

zinC-alU SPray

 � Grund special cu uscare rapidă pentru protejarea tuturor 
tipurilor de suprafeţe din polistiren care urmează să fie 
acoperite cu lacuri sau vopsele ce conţin solvenţi.

 � pentru a obţine un strat protector suficient de puternic 
recomandăm aplicarea unui număr de cel puţin 3 straturi „în 
cruce“.

 � poate fi revopsit cu vopsea după un timp de uscare de cel 
puţin 3 ore.

cod Denumire Buc/bax

380001 pOLISTIRENE pRIMER grund lui, cod 707278, 400 ml. 6

GrUnd PentrU 
PoliStiren
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 � Spray profesional pentru marcaje temporare.
 � pentru: evenimente în aer liber, poliţie (accidente), târguri şi 
expoziţii, terenuri sportive, terenuri de golf, grădinărit.

 � Spray de marcaj pe bază de cretă – uşor de îndepărtat cu apă. 
 � Marcajele rezistă de la câteva zile la câteva săptămâni în 
funcţie de trafic şi ploaie.

 � Nu dăunează plantelor şi este prietenos cu mediul ambiant.
 � culori: alb, galben, roşu, roz, portocaliu, albastru şi verde. 

cod Denumire Buc/bax

373049 Spray marcaj Ecomarker roz fluo.500ml 231216 12

373050 Spray marcaj Ecomarker alb fluo.500ml 230790 12

eCOmArKer - SPray de 
MarCaJ

 � Spray profesional pentru marcaje industriale şi marcaje 
de siguranţă în jurul utilajelor, în depozite sau spaţii de 
producţie, pentru delimitarea spaţiilor de parcare.

 �  putere foarte bună de acoperire.
 �  Rezistenţă bună la abraziune, respinge praful.
 �  valvă specială pentru aplicaţii pe suprafeţe orizontale. 
 �  Rezistent la radiaţii Uv şi intemperii.
 �  Rezistent la petrol şi chimicale. 
 �  culori: alb şi galben.

cod Denumire Buc/bax

373046 colormark Linemarker sp. de marcaj 750ml 201714 12

COlOrmArK lInemArKer - 
SPray de MarCaJ

 � Spray profesional pentru marcaje în construcţii, topografie, 
proiectări și marcaje de drumuri.

 � Aderenţă excelentă chiar și pe suprafeţe umede.
 � poate fi aplicat la temperaturi de până la –20°c.
 � Marcajele rămân vizibile timp de 6 ÷ 9 luni.
 � culorile fluorescente luminează până la 12 luni de la aplicare.
 � culori standard: alb, galben, roșu, gri și negru.
 � culori fluorescente: roz, portocaliu, roșu, galben, albastru,  
verde și alb.

cod Denumire Buc/bax

373018 Spray marcaj spot mk fl. albastru 201523 500ml 12

373015 Spray marcaj spot mk fluor porto 201493 500ml 12

373017 Spray marcaj spot mk fluor verde 201516 500ml 12

373016 Spray marcaj spot mk fluor. galb 201509 500ml 12

373014 Spray marcaj spot mk fluor. rosu 201486 500ml 12

373013 Spray marcaj spot mk fluor. roz 201479 500ml 12

373020 Spray marcaj spot mk alb 201554 500ml 12

COlOrmArK - SPray 
MarCaJe rUtiere şi 
indUStriale

SprAy-urI De MARCAJ
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 � Spray profesional pentru marcaje pe trunchiuri de copac și pe 
diferite tipuri de lemn.

 � Aderenţă excelentă chiar și pe suprafeţe umede.
 � Rezistenţă deosebită la intemperii.
 � Marcajele rămân vizibile un timp îndelungat.
 � poate fi aplicat la temperaturi de până la –20°c.
 � culori standard: alb, galben, roșu, portocaliu, albastru, verde 
și negru.

 � culori fluorescente: roz, portocaliu, roșu, galben, albastru  
și verde.

cod Denumire Buc/bax

373022 Spray marcaje forestiere neon galben 201325 500ml 12

373023 Spray marcaje forestiere neon porto 201332 500ml 12

373021 Spray marcaje forestiere neon rosu 201318 500ml 12

373024 Spray marcaje forestiere neon albast 201349 500ml 12

373025 Spray marcaje forestiere neon verde 201356 500ml 12

373026 Spray marcaje forestiere neon roz 201363 500ml 12

373027 Spray marcaje forestiere alb 201387 500ml 12

373028 Spray marcaje forestiere permanent rosu 500ml 201400 12

373029 Spray marcaje forestiere permanent galben 500ml 201417 12

373051 Spray marcaje forestiere permanent albastru 500ml 201424 12

373052 Spray marcaje forestiere permanent verde 500ml 201431 12

373053 Spray marcaje forestiere permanent alb 500ml 201448 12

373054 Spray marcaje forestiere permanent portocaliu 500ml 201455 12

373055 Spray marcaje forestiere permanent maro 500ml 289729 12

373058 Spray marcaje forestiere negru 201370 500ml 12

FOreST mArKer - SPray 
MarCaJe foreStiere

culori disponibile:

Duze disponibile:

 � Duză standard  � Duză ergonomică
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cod: 383106 
ALKYTON RAl9010 alb  
vops antirug. 0,75L 7792
Buc/bax: 6 buc

cod: 383111 
ALKYTON RAl5002 ultmarin  
vops antirug. 0,75L 7728
Buc/bax: 6 buc

cod: 383002 
ALKYTON vops lov ciocan rosu  
0,75L 7264
Buc/bax: 6 buc

cod: 383104 
ALKYTON RAl9005 negru  
vops antirug. 0,75L 7779
Buc/bax: 6 buc

cod: 383105 
ALKYTON RAl9006 argintiu  
vops antirug. 0,75L 7715
Buc/bax: 6 buc

cod: 383110 
ALKYTON RAl3011 rosu  
vops antirug. 0,75L 7764
Buc/bax: 6 buc

cod: 383003 
ALKYTON vops lov ciocan negru  
0,75L 7279
Buc/bax: 6 buc

cod: 383103 
ALKYTON RAl8017 maro  
vops antirug. 0,75L 7775
Buc/bax: 6 buc

cod: 383107 
ALKYTON RAl9005 satin  
vops antirug. 0,75L 7774
Buc/bax: 6 buc

cod: 383001 
ALKYTON vops lov ciocan auriu  
0,75L 7245
Buc/bax: 6 buc

cod: 383112 
ALKYTON RAl1018 galben  
vops antirug. 0,75L 7743
Buc/bax: 6 buc

cod: 383109 
ALKYTON RAl9010M alb  
vops antirug. 0,75L 7790
Buc/bax: 6 buc

cod: 383101 
ALKYTON RAl5010 blue  
vops antirug. 0,75L 7726
Buc/bax: 6 buc

cod: 383108 
ALKYTON RAl9005M negru  
vops antirug. 0,75L 7777
Buc/bax: 6 buc

cod: 383000 
ALKYTON vops lov ciocan cupru  
0,75L 7262
Buc/bax: 6 buc

cod: 383100 
ALKYTON RAl3000 rosu  
vops antirug. 0,75L 7765
Buc/bax: 6 buc

cod: 383004 
ALKYTON vops lov ciocan gri  
0,75L 7284
Buc/bax: 6 buc

cod: 383102 
ALKYTON RAl6005 verde  
vops antirug. 0,75L 7737
Buc/bax: 6 buc

 � Se poate aplica direct peste rugină.
 � Nu necesită grund sau lac de protecţie.
 � putere foarte bună de acoperire (1 litru acoperă 10,5m2).
 � Elasticitate deosebită, rezistă la lovituri, îndoituri şi variaţii de temperatură.
 � protecţie garantată împotriva ruginii timp de 10 ani.
 � Disponibilă în 46 de nuanţe de culoare în 4 categorii: 
- vopsea lucioasă – 21 nuanţe de culori RAL 
- vopsea satinată – 9 nuanţe de culori RAL 
- vopsea lovitură de ciocan – 11 nuanţe de culori 
- vopsea mată: alb RAL 9010 şi negru RAL 9005.

VOpSeA alKyton

VOpSeA ANtIRuGINĂ
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VOPSEA ANTIRUGINă



 � Grund anticoroziv special pentru suprafeţe metalice ruginite 
(inclusiv pentru caroserii auto).

 � Ajută la eliminarea apei şi a gazelor produse în timpul 
procesului de coroziune a suprafeţelor vopsite.

 � 1 litru acoperă 14,5m2.
 � poate fi aplicat pe umed.

cod Denumire Buc/bax

383051 Tratament contra ruginii R.pENETRATOR 0,75L 7280 6

GrUnd Penetrator

 � Grund pentru suprafeţe din zinc, aluminiu, oţel inoxidabil, 
metale neferoase.

 � 1 litru acoperă 35m2.
 � poate fi vopsit după 30-60 minute.

cod Denumire Buc/bax

383050 GALvINOL grund suprafete galvanizate/AL. 7202 6

GrUnd GalVinol
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 � Dispozitiv hidraulic cu acţionare manuală și senzor 
de capăt de cursă pentru umplerea spray-urilor 
colormatic cu vopsea.

cod Denumire Buc/bax

700001 Masina umplere spray vopsea 1

700002 SET accesorii cOLORMATIc (cilindru+piston) 1

Maşină UMPlUt SPray-Uri COlOrmATIC

 � Spray special pentru mașinile de umplut colormatic.
 � Amestecul de gaz propulsor și aditivi specifici dintr-un spray 
este suficient pentru umplerea acestuia cu 100 ml de vopsea.

 � Duza specială conferă un jet asemănător cu cel al pistoalelor 
de vopsit.

cod Denumire Buc/bax

380000 cOLORMATIc SpRAY pREUMpL vOpSEA cod 570704 12

COlOrmATIC SPray 
PreUMPlUt Pe bază  
de SolVent

 � Spray preumplut pe bază de apă pentru utilizatorii 
profesionali.

 � Amestecul de gaz propulsor și aditivi specifici dintr-un spray 
este suficient pentru umplerea acestuia cu 100 ml de vopsea 
pe bază de apă.

 � caracterul profesional al aplicaţiei este rezultatul unei 
formule speciale și al unui activator unic.

 � Duza specială conferă un jet asemănător cu cel al pistoalelor 
de vopsit.

cod Denumire Buc/bax

381002 Spray preumpl cOLORMATIc WB1, cod 179372 12

381001 Spray preumpl cOLORMATIc WB2, cod 179365 12

COlOrmATIC SPray 
PreUMPlUt Pe bază de aPă

SOluŢII PRoFESIoNALE
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rafturi

Broşuri

 � Raft modular DUPLicOLOR (techno) 
cod: 631027

 � suport raft 3x36buc. DUPLi 
cod: 600015

 � sTAnD ALKYTOn 
cod: 600110 � suport raft 2x36buc. DUPLi 

cod: 600013

 � Raft 36 buc. DUPLi 
cod: 600012
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100 % TRANSPARENŢĂ

LIPEȘTE
FIXEAZĂ

ETANȘEAZĂ

DE CRISTAL



Spray-uri tehnice

Cosmetice auto

Chituri auto

Antifonare

Auto Tuning

Vopsele spray decorative



 � Lubrifiant transparent pentru suprafeţe din material sintetic şi cauciuc. Hidrofug, 
rezistent la substanţe chimice. Rezistă la temperaturi cuprinse între: -50°c şi +200°c. 

 � Antistatic, împiedică depunerea prafului pe suprafeţe. previne îngheţarea şi uscarea 
chederelor din cauciuc. 

 � Aplicaţii: matriţe, bare de protecţie, jaluzele, uşi glisante, pânze de fierăstrău, diferite 
mase plastice, încuietori, balamale.

cod Denumire Buc/bax

382478 MOTIp SILIcON SpRAY c.000795 400ml 12

mOTIp SiliCon SPray 
SprAy TrAnSpArenT pe BAză De SIlICOn

LUBRifiAnT

 � Lubrifiant transparent pentru toate sistemele de transport care se deplasează cu ajutorul 
lanţurilor (motociclete, scutere) sau folosesc sisteme acţionate de lanţuri (stivuitoare).

 � Rezistă la forţe de acceleraţie foarte mari. 
 � La aplicare, are caracteristicile unui ulei mineral lichid, dar cu proprietăţi de vaselină 
(pătrunde în interior şi devine vâscos). Măreşte durata de viaţă a lanţurilor. 

 � Rezistă la presiuni mari.

cod Denumire Buc/bax

382491 MOTIp INDUSTRIAL cHAIN spray lanturi c.205 500ml 12

mOTIp indUStrial Chain GreaSe 
luBrIFIAnT penTru lAnŢurI

LUBRifiAnT

 � Ulei mineral penetrant, îndepărtează rugina, reduce frecarea şi uşurează deblocarea 
ansamblurilor oxidate sau ruginite. 

 � conţine particule de grafit şi bisulfură de molibden ce conferă lubrifiere 
suplimentară. protejează împotriva umezelii şi coroziunii. 

 � pentru desfacerea şi deblocarea şuruburilor ruginite, încuietorilor şi a balamalelor.
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382485 MOTIp pENETRATING OIL ulei penetr. c.303 500ml 12

mOTIp PenetratinG oil 
uleI mInerAl DegrIpAnT

LUBRifiAnT

 � Ulei mineral utilizat pentru deblocarea ansamblurilor ruginite şi înţepenite prin 
„îngheţare locală”. După aplicare, generează o scădere a temperaturii până la -30°c 
în zonele tratate producând un efect de compactare şi permiţând în acelaşi timp 
penetrarea în profunzime a ansamblului înţepenit de către componentele lubrifiante. 

 � Nu conţine silicon şi vaselină.
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382490 MOTIp SHOcK OIL cod c.305 500ml 12

mOTIp ShoCK oil 
uleI mInerAl penTru DeBlOCAre prIn 
„îngheŢAre lOCAlă”

LUBRifiAnT
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 � vaselină de înaltă calitate pentru lubrifierea ansamblurilor mecanice din metal  
sau plastic. 

 � conţine particule de pTFE. previne rugina. Aderenţă ridicată. Hidrofug. Rezistă la 
intemperii, acizi şi baze slabe. poate fi folosit la temperaturi cuprinse între -30°c şi +160°c. 

 � Aplicaţii: metal-metal, metal-plastic, rulmenţi, arcuri, balamale, amortizoare.  

cod Denumire Buc/bax

382317 MOTIp GREASE SpRAY 204 vaselina cu pTFE 500ml   12

mOTIp GreaSe SPray 
VASelInă Cu pTFe

LUBRifiAnT

 � Lubrifiant pe bază de uleiuri minerale cu inhibatori de coroziune. 
 � Aderenţă excelentă şi proprietăţi penetrante foarte bune. Hidrofug. Rezistă la 
intemperii, acizi şi baze slabe. poate fi folosit la temperaturi între -30°c şi +160°c. 

 � Aplicaţii: poli baterie, scale radio, antene, conectori electrici, elemente de fixare 
(şuruburi, nituri, cuie).

 � Lubrifiant uscat pentru tratarea suprafeţelor din metal sau plastic, acolo unde nu 
se doreşte să rămână reziduuri de ulei sau unsoare. Acest lubrifiant are un factor de 
frecare foarte scăzut, aderenţă excelentă şi rezistenţă deosebită la intemperii. 

 � previne uzura şi blocarea. poate fi folosit ca agent demulant pentru matriţe, acolo unde 
nu se doreşte folosirea siliconului.

 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

 � Lubrifiant universal pe bază de ulei mineral aditivat cu pTFE. Rezistenţă la presiune 
ridicată. Scade coeficientul de frecare al materialelor tratate. 

 � protejează împotriva coroziunii. Hidrofug, nu conţine silicon. poate fi utilizat la 
temperaturi cuprinse între -50°c şi + 250°c. 

 � Recomandat pentru angrenaje supuse la sarcini mari.
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382318 MOTIp vASELINA SpRAY 302 500ml   12

cod Denumire Buc/bax

nOU MOTIp pTFE DRY spray c.201 500ml   12

cod Denumire Buc/bax

382480 MOTIp pTFE spray c.203 500ml  12

mOTIp VaSeline SPray 
VASelInă

mOTIp Ptfe dry 
luBrIFIAnT uSCAT pe BAză De pTFe

mOTIp Ptfe SPray 
luBrIFIAnT Cu pTFe 

LUBRifiAnT

LUBRifiAnT

LUBRifiAnT
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 � Spray cu conţinut ridicat de cupru folosit pentru lubrifierea zonelor metalice expuse la 
temperaturi foarte înalte (până la +1.100°c).

 � previne coroziunea, uzura şi înţepenirea. Rezistent la intemperii şi diferite substanţe 
chimice. 

 � Aplicații: tobe de eşapament, elemente ale sistemului de frânare şi angrenaje supuse 
la temperaturi înalte. 

cod Denumire Buc/bax

382302 MOTIp copperspray 301 lubrif rez.1100°c 500ml 12

mOTIp CoPPer SPray 
luBrIFIAnT rezISTenT lA TemperATurI înAlTe

LUBRifiAnT

 � Lubrifiant pentru tăierea şi perforarea la rece a metalelor. previne supraîncălzirea 
materialelor şi a aparatelor cu care se execută lucrări de tăiere şi perforare. 

 � protejează şi lubrifiază uneltele şi aparatele, reducând uzura acestora. 
 � Nu conţine silicon, nu corodează.

cod Denumire Buc/bax

382482 MOTIp cUT&DRILL taie si perf. c.407, 500ml 12

mOTIp CUt&drill 
luBrIFIAnT penTru TăIere şI FIleTAre lA reCe

LUBRifiAnT

 � Soluţie puternică pentru curăţarea elementelor instalaţiei de frânare, a carburatorului, 
a sistemului de injecţie şi a ambreiajului. 

 � Se evaporă repede, nu lasă reziduuri. 
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.
 � Îndepărtează uleiul, grăsimea, acizii şi reziduurile de la sudură.

cod Denumire Buc/bax

382330 MOTIp BRAKE cLEANER sol. ins. franare c.563c 500ml   12

mOTIp braKe Cleaner 
SOluŢIe penTru CurăŢAreA InSTAlAŢIeI De FrânAre

sOLUţiE cURăţARE

 � Soluţie pentru curăţarea elementelor instalaţiei de frânare, a carburatorului, a sistemului de 
injecţie şi a ambreiajului.

 � Jet foarte puternic, se evaporă foarte repede, nu lasă reziduuri.
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.
 � Îndepărtează uleiul, grăsimea, acizii şi reziduurile de la sudură.

cod Denumire Buc/bax

nOU MOTIp pOWER BRAKE cLEANER sol. ins. franare c.563 500ml 12

mOTIp PoWer braKe Cleaner 
SOluŢIe penTru CurăŢAreA InSTAlAŢIeI De FrânAre

sOLUţiE cURăţARE
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 � proprietăţi de dizolvare foarte bune. Nu lasă reziduuri. 
 � Nu conduce curentul electric şi nu corodează. 
 � previne coroziunea sistemului de aprindere la autoturisme (bujii + delcou) sau a cablajelor electrice. 
 � Atenţie! conţine solvent inflamabil. Înainte de aplicare lăsaţi motorul să se răcească. 
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382319 MOTIp ENGINE cLN sol curat motor c.506 500ml  12

mOTIp enGine Cleaner 
SOluŢIe penTru CurăŢAreA mOTOruluI

sOLUţiE cURăţARE

 � Spumă eficientă cu uscare rapidă şi cu proprietăţi de dizolvare înalte, utilizată pentru 
curăţarea tapiţeriei auto, materialelor textile, covoare, jaluzele, umbrele de soare. 

 � Este uşor de aplicat.

cod Denumire Buc/bax

382315 MOTIp Textile cln500 sol curatat mat textil 500ml  12

mOTIp teXtile Cleaner 
Spumă penTru CurăŢAreA TApIŢerIeI

sOLUţiE cURăţARE

 � Spumă de înaltă calitate pentru curăţarea instalaţiilor de aer condiţionat şi climatizare la 
autoturisme. 

 � Miros fin. 
 � Asigură protecţie de durată împotriva mirosurilor.

cod Denumire Buc/bax

382487 MOTIp AIRcO cLN sol. aer conditionat c.508 500ml  12

mOTIp airCo Cleaner 
Spumă penTru CurățAreA InSTAlAțIeI De Aer COnDIțIOnAT

sOLUţiE cURăţARE

 � Soluţie de curăţare pentru interiorul şi exteriorul carburatorului şi supapelor, fără demontare. 
 � produsul are proprietăţi de dizolvare foarte bune şi nu lasă reziduuri. 
 � Nu corodează. 
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382488 MOTIp cARBURETTOR cLN sol.curatat c.510 500ml 12

mOTIp CarbUrettor Cleaner 
SOluŢIe penTru CurăŢAreA CArBurATOruluI

sOLUţiE cURăţARE

 � Spray pentru curăţarea contactelor electrice şi întrerupătoarelor afectate de coroziune  
şi oxidare, cu proprietăţi deosebite de dizolvare. 

 � Îndepărtează praful, murdăria şi oxizii. După curăţarea contactelor electrice utilizaţi Motip 
Electroprotector pentru o protecţie deosebită şi durabilă în timp a acestora. 

 � Nu lasă reziduuri. 
 � Aplicaţii: contacte şi întrerupătoare, baterii, diferite aparate electrice: potenţiometre, 
transformatoare de tensiune, circuite electrice integrate.

 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382483 MOTIp cONTAcT cLN cont. electrice c.505 500ml  12

mOTIp ContaCt Cleaner 
SOluŢIe penTru CurăŢAreA COnTACTelOr eleCTrICe

sOLUţiE cURăţARE
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 � protejează gura de sudură şi zona în care se sudează. 
 � poate fi îndepărtat cu apă. Nu este coroziv.
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382316 MOTIp Anti Welding404 sp anti-stropi sudura 500ml  12

mOTIp anti WeldinG SPray 
SOluŢIe De prOTeCŢIe împOTrIVA STrOpIlOr De SuDură

sOLUţiE PROTEcţiE

 � Spray cu aderenţă foarte bună pentru protejarea, refacerea şi prevenirea patinării 
curelelor. Elimină scârţâitul şi oferă o protecţie de durată. 

 � Rezistă la intemperii. 
 � Recondiţionează curelele şi previne îmbătrânirea acestora.
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382492 MOTIp v-BELT spray c.102 intretinere curele 500ml 12

mOTIp V-belt SPray 
SOluŢIe De prOTeCŢIe A CurelelOr

sOLUţiE PROTEcţiE
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 � previne apariţia problemelor de pornire cauzate de umiditate. 
 � Hidrofug. previne coroziunea sistemului de aprindere la autoturisme (bujii, delcou) 
şi a cablajelor electrice. 

 � Impermeabil. 
 � Rezistent la apă, sare, acizi şi baze slabe. 
 � Aplicaţii: conectoare, cablaje electrice, baterii, bujii, întrerupătoare. 
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382481 MOTIp ELEcTRO pROTEcT c.108 500ml  12

mOTIp eleCtro ProteCt 
SOluŢIe penTru prOTejAreA COnTACTelOr eleCTrICe

 � Spray de curăţat universal pentru degresarea componentelor diferitelor utilaje şi 
dispozitive (strunguri, benzi transportoare, roţi dinţate) şi a multor tipuri de mase plastice. 
proprietăţi de dizolvare foarte bune. 

 � Nu lasă reziduuri. Se evaporă rapid. 
 � Aplicaţii: rulmenţi, roţi dinţate, cilindri, dispozitive de fixare, piese de la maşini unelte, 
încuietori, osii, mobilier şi unelte de grădină.

 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382320 MOTIp Univ. cleaner 206 sol univ curatat 500ml  12

mOTIp UniVerSal Cleaner 
SprAy unIVerSAl De CurăŢAT

sOLUţiE cURăţARE

sOLUţiE PROTEcţiE
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 � Spray pe bază de zinc cu uscare rapidă şi aderenţă excelentă pentru repararea micilor 
defecte ale suprafeţelor din oţel galvanizat. 

 � Este rezistent la radiaţii Uv, intemperii şi zgârieturi. putere bună de acoperire. 
 � Rezistă la produse petroliere şi diferiţi agenţi chimici. 
 � Aplicaţii: containere, jgheaburi, parapeţi, burlane, cărucioare de cumpărături, canistre.

cod Denumire Buc/bax

382477 MOTIp ZINc REpAIR 105 spray galvanizare 500ml  12

mOTIp zinC SPray 
SOluŢIe De prOTeCŢIe A SuprAFeŢelOr zInCATe

Sp
ra

y-u
ri 

teh
ni

ce

sOLUţiE PROTEcţiE

 � Acţiune rapidă. 
 � previne reîngheţarea.

 � Spray de pornire pe bază de eter şi uleiuri minerale pentru pornirea la rece  
a motoarelor. 

 � pentru motoare (diesel şi pe benzină) cu combustie, ce au capacitate limitată de 
a porni uşor la rece. 

cod Denumire Buc/bax

382489 MOTIp DEIcER spray dezgh parbriz c.791, 400ml  12

cod Denumire Buc/bax

382335 MOTIp QUIcK START spr. pornire c.794, 400ml  12

mOTIp de iCer 
SprAy penTru DezgheŢAreA pArBrIzuluI

mOTIp QUiCK Start 
SprAy De pOrnIre 

sPEciAL

sPEciAL

 � Spray pentru detectarea scurgerilor de gaz, oxigen, freon, aer comprimat. Utilizabil 
și pentru gaze combustibile. poate fi îndepărtat cu apă. Nu este inflamabil. produs 
certificat de DvGW cERT GmbH Germania. 

 � Aplicaţii: ţevi de aer şi gaz, compresoare, anvelope.
 � poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

cod Denumire Buc/bax

382333 MOTIp Leakdetector 406 det. scurgeri gaze 400ml  12

mOTIp leaK deteCtor 
SprAy penTru DeTeCTAreA SCurgerIlOr De gAze

sPEciAL
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cod Denumire Buc/bax

382464 MOTIp pLASTIc&RUBBER 709 intret. plastic&cauciuc 6

cod Denumire Buc/bax

382463 MOTIp LEATHER cONDIT.708 sol intretinere piele 6

382476 MOTIp LEATHER cOND. 754c intretin.tapiterie 500ml 6

cod Denumire Buc/bax

382458 MOTIp cOcKpIT Sp. 701 spray bord semiluc.600ml 6

cod Denumire Buc/bax

382459 MOTIp cOcKpIT Sp. 703 spray bord lucios 600ml 6

mOTIp rUbber&PlaStiC 
Conditioner 
SOluŢIe penTru înTreŢInereA plASTICuluI 
şI A CAuCIuCuluI

mOTIp leather Conditioner 
SOluŢIe penTru înTreŢInereA TApIŢerIeI DIn pIele

mOTIp CoCKPit SPray 
SprAy De BOrD SemIluCIOS 

mOTIp CoCKPit SPray 
SprAy De BOrD luCIOS 

 � Soluţie pentru întreţinerea cauciucului şi a plasticului. 
 � Reface şi intensifică culoarea părţilor din plastic şi din cauciuc de la autovehicule. 
 � previne îngheţarea, uscarea şi deteriorarea garniturilor din cauciuc din cauza 
vremii şi intemperiilor. 

 � Îndepărtează reziduurile de polish de pe caroserie. 
 � Are pH neutru.

 � produs pentru întreţinerea, curăţarea şi protecţia tapiţeriei din piele şi 
piele sintetică. 

 � Reduce aderenţa prafului şi mizeriei pe suprafeţele tratate.

 � Spray de bord fără silicon cu proprietăţi de curăţare excelente. 
 � Îndepărtează mizeria. 
 � Nu conţine silicon. 
 � Antistatic, nu permite depunerea prafului.

 � Spray de bord cu proprietăți de curățare excelente.
 � conferă un luciu deosebit și de durată suprafețelor tratate. 
 � Îndepărtează mizeria. Antistatic, nu permite depunerea prafului. 
 � conține silicon.

Co
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mOTIp Wheel Cleaner 
SOluŢIe penTru CurăŢAreA jAnTelOr

mOTIp inSeCt Cleaner 
SOluŢIe penTru CurăŢAreA urmelOr De InSeCTe

mOTIp teXtile Cleaner 
SprAy penTru CurăŢAreA TApIŢerIeI

cod Denumire Buc/bax

382465 MOTIp WHEEL cLEANER 732c sol curatat jenti 500ml 12

cod Denumire Buc/bax

382461 MOTIp INSEcT cLEANER 705 sol.curatat urme insecte 6

382466 MOTIp INSEcT cLEAN. 735c sol.curatat insecte500ml 6

cod Denumire Buc/bax

382462 MOTIp TEXTIL cLEANER 707 spray curatare tapiterie 6

 � Soluție intensivă de curățare pentru jantele de aluminiu şi oţel și 
pentru capacele de la roți. 

 � proprietăți de curățare excelente. Îndepărtează murdăria persistentă. 
 � putere de curăţare foarte bună, rapid şi uşor de utilizat. 
 � Stabilitate excelentă la aplicarea pe verticală.

 � Soluţie intensivă de curăţare şi îndepărtare a insectelor de pe părţile 
de plastic şi cele vopsite / lăcuite ale autoturismelor. 

 � Uşor de folosit. Nu atacă plasticul şi nici suprafeţele vopsite / lăcuite.

 � Spumă eficientă, cu uscare rapidă, având proprietăţi de dizolvare 
înalte, pentru curăţarea tapiţeriei auto şi materialelor textile.

 � Uşor de aplicat.
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PORTOCAlă

lEVăNŢICă

lăMâIE

cod Denumire Buc/bax

382420 MOTIp Airrefresher 720BS Sp.odoriz.orange 150ml 10

382421 MOTIp Airrefresher 721BS Sp odoriz. lavanda 150ml 10

382422 MOTIp Airrefresher 722BS Sp odoriz. lamaie 150ml 10

cod Denumire Buc/bax

382460 MOTIp ONE SHOT LAMAIE704 sol.acoperit miros 600ml 6

mOTIp airCo refreSher  
SprAy ODOrIzAnT 

mOTIp air refreSher ‘one Shot’  
SprAy ODOrIzAnT lămâIe 

 � Spray odorizant pentru împrospătarea şi curăţarea sistemului 
de aer condiţionat sau de ventilaţie ale autovehiculului. 

 � Foarte uşor de utilizat.
 � Disponibil cu diferite arome: lămâie, portocale, levănţică.

 � Spray cu aromă puternică de lămâie pentru acoperirea mirosurilor neplăcute 
din încăperi mici sau mari. 

 � Rapid și ușor de folosit.
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AlB

GRI NEGRU AlBASTRU ROșU 
DESChIS

ROșU
ÎNChIS

VERDE

Co
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cod Denumire Buc/bax

382469 MOTIp cOLOUR pOLISH 746c polish color alb 500ml 6

382470 MOTIp cOLOUR pOLISH 747c polish color negru 500ml 6

382471 MOTIp cOLOUR pOLISH 748c polish  albastru 500ml 6

382472 MOTIp cOLOUR pOLISH 749c polish rosu desch.500ml 6

382473 MOTIp cOLOUR pOLISH 750c polish color gri 500ml 6

382474 MOTIp cOLOUR pOLISH 751c polish color verde 500ml 6

382475 MOTIp cOLOUR pOLISH 752c polish rosu inchis 500ml 6

cod Denumire Buc/bax

382467 MOTIp Scratch Away 745c sol indep. zgariet.250ml 6

cod Denumire Buc/bax

382468 MOTIp cHROME pOLISH 742c polish supr.cromat.500ml 6

 � pastă de polişare pentru îndepărtarea zgârieturilor superficiale 
de pe suprafeţele vopsite şi lăcuite.

 � Menţine luciul suprafeţei.

 � polish cu excelente proprietăți de curățare și protejare a 
suprafețelor cromate. 

 � Asigură un luciu deosebit și protejează împotriva intemperiilor. 
 � Reduce aderența prafului și mizeriei pe suprafețele tratate. 
 � Nu conține solvent. 

 � polish pentru îndepărtarea zgârieturilor superficiale de pe suprafețele vopsite 
metalizate și nemetalizate. 

 � conferă un luciu deosebit și ajută la refacerea culorii originale. 
 � protejează împotriva intemperiilor. 
 � Reduce aderența prafului și mizeriei pe suprafețele tratate. 
 � culori disponibile: alb, negru, albastru, roşu deschis, gri, verde, roşu închis.

mOTIp SCratCh aWay  
SOluŢIe penTru înDepărTAreA zgârIeTurIlOr

mOTIp ChroMe PoliSh 
pOlISh penTru SuprAFeŢe CrOmATe

mOTIp ColoUr PoliSh 
pOlISh COlOrAT

email: office@temad.ro 127



Proprietăți:
 � datorită materialului fin, care nu curge, refacerea  
suprafețelor profilate sau conturului unor obiecte  
sau suprafețe poate fi ușor realizată;

 � elasticitate foarte mare;
 � aderență foarte bună;
 � timp de întărire scurt;
 � ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g,1000g.

Aplicații:
 � pentru umplerea zgârieturilor, refacerea suprafețelor 
deteriorate sau lipite din material plastic;

 � poate fi folosit şi pe elemente de caroserie din tablă zincată, 
pentru metal, lemn, beton sau poliester.

cod Denumire Buc/bax

382404 MOTIp chit pentru mase plastice 250g M600080 6

382405 MOTIp chit pentru mase plastice 1000g M600081 6

mOTIp  
Chit elaStiC PentrU 
MaSe PlaStiCe

Proprietăți:
 � ușor de folosit;
 � aderență foarte bună pe diferite suprafețe;
 � ușor de șlefuit, chiar și după o perioadă lungă de la aplicare;
 � rezistent la acizi și baze slabe, precum și la solvenți;
 � ambalaj:  250g, 500g, 1000g, 2000g. 

Aplicații:
 � pentru umplerea găurilor și denivelărilor, pentru repararea 
caroseriilor auto și a altor suprafețe din metal, pentru 
refacerea suprafețelor din lemn sau beton, a treptelor sau 
pentru o bună fixare a arcadelor și șuruburilor;

 � pentru aplicații în industria auto, hobby și DIY.

cod Denumire Buc/bax

382400 MOTIp chit poliesteric 250g M600051 6

382401 MOTIp chit poliesteric 500g M600098 6

382402 MOTIp chit poliesteric 1000g M600052 6

382403 MOTIp chit poliesteric 2000g M600055 6

mOTIp  
Chit PolieSteriC
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Proprietăți:
 � are în componență particule de umplere foarte fine  
ce conduc la obținerea unei suprafețe foarte netede;

 � elastic;
 � ușor de folosit;
 � aderență foarte bună;
 � timp de întărire scurt;
 � ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g, 1000g.

Aplicații:
 � pentru umplerea suprafețelor denivelate mici sau  
pentru realizarea unei suprafețe foarte netede  
în cazul suprafețelor reparate sau tratate;

 � poate fi folosit pentru metal, lemn, beton sau poliester.

cod Denumire Buc/bax

382410 MOTIp chit poliesteric fin 250g M600156 6

382411 MOTIp chit poliesteric fin 1000g M600157 6

mOTIp  
Chit-filler PolieSteriC  
foarte fin

Proprietăți:
 � datorită rășinilor elastice, poate fi folosit și pe suprafețe  
supuse la sarcini și tensiuni;

 � ușor de folosit;
 � aderență foarte bună; timp de întărire scurt; ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g, 1000g.

Aplicații:
 � pentru aplicații auto și industriale, pentru repararea suprafețelor 
deteriorate sau denivelate mai mari, care sunt perforate sau 
afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice;

 � poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice;
 � pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate cu un 
diametru de maxim 12mm.

cod Denumire Buc/bax

382406 MOTIp chit fibră de sticlă 250g M600082 6

382408 MOTIp chit fibră de sticlă 1000g M600083 6

mOTIp  
Chit CU fibră de StiClă

Proprietăți:
 � foarte tixotropic, pentru aplicații pe suprafețe mari și pentru 
închiderea porilor;

 � elasticitate foarte mare; aderență foarte bună; 
 � timp de întărire scurt; ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g, 1000g.

Aplicații:
 � poate fi folosit pentru reparații auto, la construcția de 
motoare sau pentru diferite aplicații hobby și casnice;

 � pentru suprafețe din metal, lemn, mase plastice sau beton, 
acolo unde se dorește aplicarea pe o suprafață mare și într-o 
anumită grosime a stratului;

 � pentru umplerea și nivelarea unor găuri sau pentru 
întărirea unor suprafețe foarte subțiri de dimensiuni mici.

cod Denumire Buc/bax

382412 MOTIp chit filler aluminiu 250g M60086 6

382413 MOTIp chit filler aluminiu 1000g M60087 6

mOTIp  
Chit-filler PentrU 
alUMiniU
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cod Denumire Buc/bax

382456 HOLLOW WAX-ceara tratam. 046c gol.caroserie 500ml 6

382457 HOLLOW WAX-ceara tratam. 034 gol.caroserie 1000ml 6

mOTIp holloW WaX 
CeAră AnTICOrOzIVă penTru CAVITăŢI CArOSerIe

 � produs anticoroziv pe bază de ceară pentru tratarea şi protecţia 
cavităţilor din caroseriile auto. 

 � Formează un strat protector împotriva coroziunii provocate de 
umiditate şi salinitate. 

 � caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la intemperii, acizi şi 
baze slabe; putere de pătrundere foarte bună; Datorită tubului 
lung poate fi utilizat pentru spaţiile şi suprafeţele greu accesibile.

cod Denumire Buc/bax

382450 ANTI GRAvEL-sol.antifon. neagra 500ml c.001c 6

382451 ANTI GRAvEL-sol.antifon. gri 500ml c.006 6

382499 ANTI GRAvEL-sol antifon. neagra 1000ml c.000011 6

382520 ANTI GRAvEL-sol.antifon. 1000ml c.000013 6

cod Denumire Buc/bax

382454 BITUMEN UNDERc-sol. antifon.bitum 500ml-007c 6

382455 BITUMEN UNDERc-sol. antifon.bitum 1000ml-033 6

mOTIp MotiP anti GraVel 
SOluŢIe AnTIFOnAre

mOTIp bitUMen UnderCoatinG 
SOluŢIe AnTIFOnAre pe BAză De BITum

 � produs elastic cu proprietăţi de insonorizare şi protecţie pentru 
caroseriile auto. 

 � Se aplică în special în zonele unde se doreşte o protecţie deosebită 
împotriva coroziunii şi criblurii (caroserie, motor, praguri). 

 � caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la intemperii, acizi şi 
baze slabe; Flexibil; Izolează fonic; poate fi vopsit cu toate tipurile 
de vopsele după 2 ore de la aplicare. 

 � culori disponibile: gri şi negru.

 � produs elastic pe bază de bitum cu proprietăţi de 
insonorizare şi protecţie pentru caroseriile auto. 

 � Se aplică în special în zonele mai puţin vizibile ale 
caroseriei unde se doreşte o protecţie deosebită 
împotriva umidităţii şi salinităţii. 

 � caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la 
intemperii, acizi şi baze slabe; Flexibil; Izolează 
fonic; Nu poate fi vopsit datorită conţinutului de 
bitum; Neaderent la praf după 60 de minute.
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 � Asigură un strat de protecţie pentru jantele auto împotriva 
criblurii, zgârieturilor, mizeriei şi umidităţii.

 �  poate fi aplicat pe diferite materiale: metal, mase plastice (pvc, 
polietilenă, polipropilenă), sticlă.

 �  Se poate vopsi cu orice tip de vopsele (acrilice, sintetice, pe bază 
de apă, bicomponente).

 �  Rezistenţă de scurtă durată la spălarea cu jet de apă la 
spălătoriile auto. 

 �  culori disponibile: portocaliu, verzui, gri carbon, alb, negru mat 
şi negru lucios.

cod Denumire Buc/bax

382452 WAXcOATING-sol.conserv tip ceara 500ml-neagra 6

382453 WAXcOATING-sol.conserv tip ceara 1000ml-neagra 6

cod Denumire Buc/bax

382529 MOTIp Spray etriere frana rosu 400ml c.04098 6

cod Denumire Buc/bax

315050  SpRAYpLAST-vopsea folie negru mat 400ml,c.396519 6

315051 SpRAYpLAST-vopsea folie verde l. 400ml,c.396557  6

315052 SpRAYpLAST-vopsea folie portoc.l. 400ml,c.396564 6

mOTIp WaXCoatinG 
CeAră AnTICOrOzIVă penTru CArOSerIe

mOTIp SPray etrier

mOTIp SPrayPlaSt 
VOpSeA FOlIe DeTAşABIlă

 � produs anticoroziv pe bază de ceară pentru protecția caroseriei 
împotriva coroziunii provocate de umiditate şi salinitate. 

 � caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la intemperii, acizi şi 
baze slabe; putere de pătrundere foarte bună. 

 � vopsea acrilică de înaltă calitate pentru vopsirea în culori  
atractive a etrierelor de frână.

 � Mare putere de acoperire și aderenţă sporită.
 � Rezistentă la intemperii, carburanţi și la temperaturi ridicate.
 � culori: roșu.
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 � vopsea acrilică de înaltă calitate.
 � pentru lemn, metal, aluminiu, sticlă, piatră şi 
diferite tipuri de mase plastice.

 � Excelentă putere de acoperire.
 � Uscare foarte rapidă.
 � Rezistent la temperaturi de + 110°c.
 � Rezistenţă foarte bună la substanțe chimice,  
la zgârieturi şi intemperii.

Carat SPray
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cod: 382116 
cARAT choco brown 8024  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382110 
cARAT flame red 8016  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382114 
cARAT fir green 8022  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382117 
cARAT pure white 8025  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382113 
cARAT trafic purple 8020  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382101 
cARAT true blue 8002  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382105 
cARAT yellow orange 8008  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382109 
cARAT melon yellow 8015  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382120 
cARAT traffic black 8028  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382111 
cARAT purple red 8017  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382119 
cARAT pure white mat 8027  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382121 
cARAT himalaya blue 8029  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382102 
cARAT light green 8003  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382108 
cARAT rape yellow 8014  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382100 
cARAT lime 8001  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382106 
cARAT saphire blue 8010  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382118 
cARAT jet black 8026  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382104 
cARAT lutecia green 8006  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382115 
cARAT silver grey 8023  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382112 
cARAT heather violet 8019  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382107 
cARAT beige 8013  
vopsea spray 400ml

Buc/bax: 6 buc

cod: 382103 
cARAT blueberry violet 8005  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

cod: 382122 
cARAT charly brown 8031  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc
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 � Raft auto MOTiP 
cod: 630103
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excellent performance

CAR CARE
COSMETICE AUTO - Black Line

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

Filiala Baia Mare
437225, Comuna Recea, 
Str. Aeroportului nr. 15
tel.: 0262–217 448
email: baiamare@temad.ro

Filiala București
077025, Bragadiru, Ilfov, Str. Centurii nr. 5-7 
tel.: 021–312 27 45
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău
120118 , Şoseaua Brăilei nr. 4
tel.: 0238–723 181
email: buzau@temad.ro

Filiala Călărași 
910021, Str. Oborului nr. 3
tel.: 0242–311 495
email: calarasi@temad.ro

Filiala Cluj
407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
tel.: 0264–403 300, fax: 0264–416 266
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța
900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
tel.: 0241–584 404, fax: 0241–584 440
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova
200207, Str. Brestei nr. 156
tel.: 0251–599 851
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva 
330182, Calea Zarandului nr. 256 A
tel.: 0254–235 088
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea
417360, Loc. Oșorhei nr. 388
tel.: 0259–430 043
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț
610202, Str. Nordului nr. 11
tel.: 0233–230 490
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești
110174, Piteşti, DN 65 B, zona autostradă, 
Centrul comercial Idea Deco
tel.: 0248–250 390
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu
550135, Str. Distribuţiei nr. 3/5
tel.: 0269–243 826
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara
307285, Loc. Moșniţa Nouă nr. 387
tel.: 0256–393 300, 0256–393 301
email: timisoara@temad.ro

Distribuitor Dinamic92 Piatra Neamț
610168, Str. Muncii nr. 1
tel.: 0233–237 268; 0233–237 269
email: offi  ce@dinamic92.ro

Distribuitor Duplifi x Ploiești
100070, Str. Marin Mehedinţeanu nr. 3-5
tel.: 0344–118 247
email: viorelrovel@yahoo.com

 Distribuitor regional:

AIRCO REFRESHER
- spray odorizant  
 spray pentru curăţarea şi împrospătarea sistemelor de aer condiţionat 
 şi de ventilaţie.
 cu arome de lămâie, portocală sau levănţică.

COCKPIT SPRAY
- spray de bord
 spray de bord fără silicon cu proprietăţi 
   de curăţare excelente.
 miros fin.
 luciu de durată.
 îndepărtează mizeria.
 antistatic.

COCKPIT SPRAY 
'HIGH GLOSS'
- spray de bord foarte lucios
 spray de bord cu proprietăţi 
   de curăţare excelente.
 luciu deosebit şi de durată.
 îndepărtează mizeria.
 conţine silicon.
 antistatic.

AIR REFRESHER
'ONE SHOT'
- spray odorizant
 spray cu aromă 
 puternică de lămâie, 
 special pentru acoperirea 
 mirosurilor neplăcute 
 din încăperi mici sau mari. 
 rapid şi uşor de folosit.
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Lubrifiant  
multifuncţional



 � curăţă și protejează, lubrifiază, desface 
ansamblurile ruginite, oprește scârţâitul, 
înlătură umezeala, deblochează mecanismele 
înţepenite.

 � peste 2.000 de aplicaţii în domenii cum ar fi : 
auto, casă și grădină, industrie, aparate electrice, 
birou, armată, aviaţie, sport și recreere.

 � Nu conţine silicon.

cod Denumire Buc/bax

780000 Lubrifiant multifunct. WD-40 100ml 24

780001 Lubrifiant multifunct. WD-40 200ml 36

780007 Lubrifiant multifunct. WD-40 240ml 36

780002 Lubrifiant multifunct. WD-40 400ml 24

780003 Lubrifiant multifunct. WD-40 SMARTSTRAW 450ml 24

780004 Lubrifiant multifunct. WD-40 5L 1

780008 Lubrifiant multifunct. WD-40 25L 1

780013 Lubrifiant multifunct. WD-40 200L 1

WD- 40 eCONOMIC pACK
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...curăţă, lubrifiază, protejează, penetrează,  
îndepărtează umezeala...

 � Lubrifiant multifuncţional cu un sistem unic și revoluţionar 
de pulverizare printr-o duză cu funcţie dublă.

 � Oferă 2 posibilităţi de pulverizare: 
• pentru aplicaţii precise un jet îngust de pulverizare; 
• pentru aplicaţii pe suprafeţe mari un jet larg de pulverizare.

WD- 40 SMArt StrAW
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produsul cu peste 2000 de aplicaţii şi utilizări

 � asigură funcţionarea uşoară şi elimină scârţâitul balamalelor, 
broaştelor, lacătelor, zăvoarelor şi şuruburilor

 � curăţă şi lustruieşte chiuvetele de bucătărie din oţel şi 
armăturile metalice

 � eliberează sistemele de închidere blocate ale geamurilor
 � curăţă mucegaiul, rugina şi petele de calcar de pe duş
 � îndepărtează seva şi pământul de pe uneltele de 
grădinărit

 � curăţă şi lubrifiază angrenajele maşinilor de tuns 
iarba şi uneltele de grădinărit

 � protejează greblele, lopeţile şi orice altă unealtă 
pe parcursul lunilor de iarnă

 � protejează lacătele contra ruginii şi coroziunii

CASA ŞI GrăDINA

 � curăţă şi protejează cablajele auto 
(frână, acceleraţie, ambreiaj), trapele şi 
mecanismele de reglare ale scaunelor

 � îndepărtează umezeala de pe capacele de 
delcou şi bujii asigurând o pornire rapidă a 
motorului umed

 � protejează lanţurile de la motociclete, scutere şi 
alte vehicule cu lanţ împotriva ruginii şi coroziunii

 � curăţă smoala, insectele şi alte substanţe de pe 
caroseriile autoturismelor şi camioanelor

 � lubrifiază balamalele uşilor, hayonului şi capotelor 
autovehiculelor

 � curăţă şi protejează polii acumulatorilor auto 
împotriva oxidării

 � curăţă şi protejează motoarele împotriva ruginii

SpOrt ŞI reCreere

 � lubrifiază şi protejează aparatele de gimnastică
 � lubrifiază roţile, rulmenţii şi lanţurile diferitelor echipamente sportive
 � protejează instrumentele de pescuit şi echipamentul pentru căţărare împotriva ruginii
 � protejează împotriva umezelii şi coroziunii motoarele ambarcaţiunilor

AutO - MOtO
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INDuStrIe

 � lubrifiază şi protejează asigurând funcţionarea uşoară a diferitelor mecanisme şi 
angrenaje mecanice

 � lubrifiază şi asigură buna funcţionare a benzilor transportoare
 � lubrifiază filetele şuruburilor pentru o asamblare mai uşoară

 � penetrează şi eliberează şuruburile înţepenite  
şi bolţurile ruginite

 � previne cimentarea diferitelor unelte şi utilaje 
folosite în construcţii

 � curăţă şi protejează utilajele de încărcare 
(elevatoare şi motostivuitoare), sculele şi 
echipamentele de lucru

ArMAtă ŞI AVIAŢIe

 � curăţă cenuşa şi praful de puşcă ars de 
pe ţeava armelor de foc 

 � lubrifiază şi protejează mecanismele de 
aterizare, turbina şi elicea motoarelor de 
avion împotriva ruginii şi coroziunii

 � curăţă şi protejează elicea elicopterelor
 � îndepărtează umiditatea de pe 
contactele electrice şi asigură buna 
funcţionare a aparaturii radar

 � lubrifiază şi asigură funcţionarea uşoară 
a manşei avionului, butoanelor şi 
întrerupătoarelor din panoul de bord 

ApArAte eleCtrICe

 � curăţă, lubrifiază şi protejează sculele 
electrice de mână

 � lubrifiază şi protejează întrerupătoarele, 
ştecherele şi prizele electrice

 � asigură pornirea uşoară a motoarelor 
electrice în condiţii de umiditate

 � deblochează ansamblurile înţepenite ale 
sistemelor de ventilaţie

 � curăţă plăcile de bază ale calculatoarelor pc şi 
mecanismele ceasurilor, prevenind ruginirea 
componentelor acestora

BIrOu

 � lubrifiază articulaţiile şi mecanismele de reglare ale mobilierului de birou
 � curăţă şi previne ruginirea accesoriilor de birou (perforatoare, capsatoare, dosare cu şină metalică)
 � deblochează sertarele metalice 
 � îndepărtează umiditatea şi lubrifiază uşile glisante
 � lubrifiază foarfecele şi cuţitele pentru tăiat hârtia
 � îndepărtează etichetele şi adezivii de pe dosare şi bibliorafturi
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 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu funcție de pulverizare dublă. 
 � curăță urmele de ulei, praf, murdărie, oxizi și condensul de pe suprafețele sensibile ale aparatelor 
electrice și electronice. 

 � Se evaporă rapid și nu lasă reziduuri. 
 � pătrunde rapid și nu conduce curentul electric.
 � Aplicații: imprimante, aparate de măsură și control (potențiometre, voltmetre etc.), circuite integrate, 
întrerupătoare, diferite ansambluri electrice.

WD40 CONtACt CleANer  
SOLUţIE cURăţAT cONTAcTE ELEcTRIcE

cod Denumire Buc/bax

780015 WD40 cONTAcT cLEANER sol curatat contacte electr.c.44376 12

GAMA WD-40 SpeCIAlISt
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 � Aplicator tip Smart Straw – duză  
cu funcție de pulverizare dublă. 

 � Îndepărtează mizeria, vaselina,  
produsele petroliere, funinginea. 

 � Acțiune rapidă. 
 � Nu lasă reziduuri. 
 � permite echipamentului curățat să  
funcționeze mai mult timp și fără probleme.

 � Îndepărtează cu până la 25% mai multe sub- 
stanțe și depuneri dificile (casnice și industriale). 

 � Aplicații: mase plastice, motoare, țevi de eșapament, mașini și 
scule electrice, mașini industriale, suprafețe de lucru și podele.

WD40 De-GreASer  
SOLUţIE cURăţARE UNIvERSALă

cod Denumire Buc/bax

780016 WD40 DE-GREASER solutie curatare universala c.44393 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu  
funcție de pulverizare dublă.

 � Formulă pe bază de pTFE cu uscare  
rapidă care asigură o lubrifiere de lungă durată. 

 � Reduce frecarea și uzura. 
 � Rezistență la temperatură: -20⁰c la +250⁰c.
 � Asigură o protecție la frecare și uzură  
de 2 – 2,5 ori mai ridicată.

 � Aplicații: lame de tăiere și burghie, scule electrice,  
uși și ferestre, lacăte, aplicații metalice, lanțuri și cabluri, matrițe.

WD40 DrY ptFe  
LUBRIFIANT UScAT pE BAZă DE pTFE

cod Denumire Buc/bax

780017 WD40 DRY pTFE lubrifiant pTFE uscat 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu funcție  
de pulverizare dublă. 

 � pătrunde rapid în profunzime și deblochează  
ansamblurile ruginite și înțepenite. 

 � performanţe deosebite la presiuni ridicate. 
 � Rezistență deosebită la umiditate. 
 � Îndepărtează murdăria și urmele de rugină de pe suprafață. 
 � previne rugina și coroziunea. 
 � Rezistență la temperatură -20⁰c la +90⁰c.
 � Rezistență la presiune ridicată, de până la de 3 ori mai bună și o 
protecție anticorozivă superioară.

 � Aplicații: piulițe, încuietori, lanțuri, nituri, rulmenți, elemente de 
fixare (șuruburi), roți de transmisie, țevi, unelte și scule.

WD40 peNetrANt  
LUBRIFIANT DEGRIpANT

cod Denumire Buc/bax

780018 WD40 pENETRANT lubrifiant penetrant c.44362 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu  
funcție de pulverizare dublă. 

 � Lubrifiere excelentă. 
 � performanţe deosebite la presiuni ridicate. 
 � Hidrofug. 
 � Elimină înțepenirea. 
 � previne rugina și coroziunea. 
 � Rezistență la temperatură: de la -35⁰c la +200⁰c.
 � Rezistenţă la presiuni înalte și temperaturi de 3-4 ori mai mari,  
de asemenea asigură o protecție deosebită împotriva coroziunii.

 � Aplicații: curele, rulmenţi, unelte și scule, roți de transmisie, 
supape, încuietori și balamale de la uși, matriţe.

WD40 SIlICONe  
SpRAY pE BAZA DE SILIcON

cod Denumire Buc/bax

780019 WD40 SILIcONE spray pe baza de silicon c.44389 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu  
funcție de pulverizare dublă.

 � Formulă cu particule de pTFE asigură  
o lubrifiere și o protecție superioară.

 � prelungește viața uneltelor și echipamentelor  
prin reducerea frecării și uzurii.

 � Rezistență la temperatură: -20⁰c la +100⁰c.
 � Asigură o protecţie la frecare şi uzură de peste 2 ori mai ridicată.
 � Aplicaţii: osii, unelte de precizie, cuzineți, echipament hidraulic, 
scripeți şi scule electrice.

WD40 ptFe  
LUBRIFIANT pE BAZă DE pTFE

cod Denumire Buc/bax

780021 WD40 pTFE lubrifiant pe baza de pTFE 12

 � Aplicator tip Smart Straw - duză  
cu funcţie de pulverizare dublă.

 � Lubrifiant pentru sarcini dificile. 
 � vâscozitate ridicată. 
 � Rezistență de durată împotriva  
umidității și căldurii. 

 � Reduce frecarea în aplicațiile metal pe metal. 
 � previne coroziunea. 
 � Oferă protecție foarte bună împotriva uzurii  
(cu până la 20-40%) și o rezistență la presiune în timp foarte 
bună, de până la 4 ori mai mare. 

 � Aplicații: încuietori, pistoane, cric, troliu, rulmenți, glisiere, 
cabluri, elemente ale instalației de frânare.

WD40 WhIte lIthIuM  
vASELINă pE BAZă DE LITIU

cod Denumire Buc/bax

780020 WD40 WHITE LITHIUM vaselina baza de litiu 12

= valabil pe Comandă speCială
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Broşuri

rafturi

 � Raft podea WD40 
cod: 690007

 � Raft tejghea WD40 
cod: 600024

 � coş WD40 3x9 
asamblat 
cod: 600050

 � coş WD40 4x5 
cod: 600038

 � Raft MiDiRAcK WD40 55cm + 
Panou pt. MiDiRAcK wd40 55cm 
cod: 630111+630112
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Răşină epoxidică - pardoseli

Tratamente ale suprafeţelor

• BEST SOLUTIONS IN PAINTS & COATINGS •



 � Rășină epoxidică bicomponentă, pe bază de apă, fără solvent.
 � Rezistenţă ridicată la uleiuri, solvenţi și abraziune (trafic greu).
 � Recomandată pentru parcări, garaje, depozite, magazine.
 � Culori: gri metal (+chipsuri decorative).

Cod Denumire Buc/bax

730000 EPOXY SHIELD kit răşină pardoseală garaj 3,55L 4

 kit răşină pardoseală garaj

răşină epoxidică - pardoseli

• BEST SOLUTIONS IN PAINTS & COATINGS •
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 � Spumă pentru îndepărtarea vopselelor alchidice, 
emulsiilor, lacurilor, majoritatea vopselelor 
bicomponente (epoxy sau poliuretanice).

 � Este ideală pentru îndepărtarea vopselelor de pe 
suprafeţe dificile sau de pe suprafeţele verticale.

Cod Denumire Buc/bax

730043 RO Spumă pentru îndepărtat vopseaua 500ml cod 2910 6

tratamente ale suprafeţelor

 � Spray antiderapant.
 � Aderă la metal, lemn, beton, gresie sau parchet.
 � Se usucă foarte ușor, la 5–10 minute de la aplicare.
 � Se folosește pentru podea, scări, praguri etc.
 � Este disponibil în 3 culori: negru, galben și transparent.

= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire Buc/bax

730038 RO Spray anti-derapant galben 500ml cod 2444 6

730039 RO Spray anti-derapant negru 500ml cod 2479 6

730040 RO Spray anti-derapant trs. 500ml cod 2410 6

spray antiderapant

spumă pentru îndepărtat 
vopseaua

• BEST SOLUTIONS IN PAINTS & COATINGS •
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 � Kit pentru reparaţii acoperișuri.
 � Conţine: 1 litru de lichid pentru reparaţii, un set de instrucţiuni, 
perie, mănuși, o pensulă pentru aplicat, un burete de șlefuit și o 
pâslă pentru repararea crăpăturilor.

 � Se poate utiliza pe orice vreme, chiar și pe suprafeţe umede.
 � Pentru crăpături de max. 2 mm.
 � Aderă pe acoperișuri din cărămidă, ardezie, bitum, pe asfalt, PVC dur, 
poliester, zinc, aluminiu, sticlă, gresie.

Cod Denumire Buc/bax

730042 RO Kit reparaţii acoperiş şi terasă 1L 4

 � Kit pentru repararea obiectelor sanitare (cadă, chiuvetă etc.).
 � Vopsea bicomponentă epoxy–acrilică.
 � Cu 946 ml. se poate acoperi o suprafaţă de 6–10 m².
 � Se aplică folosind o rolă de velur sau o pensulă.

Cod Denumire Buc/bax

730041 RO Tube&Tile kit reparaţii căzi de baie 4

 kit reparaţii acoperiş şi terasă

tratamente ale suprafeţelor

tub&tile - kit reparaţii căzi de baie

• BEST SOLUTIONS IN PAINTS & COATINGS •

www.temad.ro146



Role abrazive

Coli abrazive 

Hârtie abrazivă cu fixare automată

Benzi abrazive 

Fibrodiscuri

Discuri lamelare frontale

Discuri de polizare

Discuri de debitare

Discuri de debitare diamantate



cod Denumire Buc/bax

530145 Rola KL371, 100mmx50m p40 1
530146 Rola KL371, 100mmx50m p60 1

530147 Rola KL371, 100mmx50m p80 1

530148 Rola KL371, 100mmx50m p100 1

530149 Rola KL371, 100mmx50m p120 1

530150 Rola KL371, 100mmx50m p150 1

530151 Rola KL371, 100mmx50m p180 1

530153 Rola KL371, 100mmx50m p240 1

530152 Rola KL371, 100mmx50m p400 1

530080 Rola KL371, 115mmx50m p40 1

530081 Rola KL371, 115mmx50m p60 1

530082 Rola KL371, 115mmx50m p80 1

530083 Rola KL371, 115mmx50m p100 1

530084 Rola KL371, 115mmx50m p120 1

530085 Rola KL371, 115mmx50m p150 1

530086 Rola KL371, 115mmx50m p180 1

530087 Rola KL371, 115mmx50m p220 1

530088 Rola KL371, 115mmx50m p240 1

= valabil pe Comandă speCială

rOle ABrAZIVe

cod Denumire Buc/bax

531530 Rolă KL375, 100mmx50m p40 c. 266530 1

531531 Rolă KL375, 100mmx50m p60 c. 266534 1

531532 Rolă KL375, 100mmx50m p80 c. 266539 1

531533 Rolă KL375, 100mmx50m p100 c. 266544 1

531534 Rolă KL375, 100mmx50m p120 c. 266549 1

531535 Rolă KL375, 100mmx50m p150 c. 266553 1

531528 Rolă KL375, 100mmx50m p180 c. 266556 1

531544 Rolă KL375, 100mmx50m p220 c. 266559 1

531529 Rolă KL375, 100mmx50m p240 c. 266561 1

rOlă ABrAZIVă Kl 375

 � Rolă abrazivă pe suport textil cu flexibilitate ridicată, pentru 
utilizări multiple în domeniul industriei de prelucrare a 
metalului, lemnului, gletului, vopselelor.

 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro-roșiatic.
 � Granulații: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240.

rOlă ABrAZIVă Kl 371

 � Rolă abrazivă pe suport textil pentru şlefuirea suprafeţelor în 
industria de prelucrare a metalelor şi în construcţii.

 � Tip granulă: corund.
 � culoare: negru.
 � Granulații: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 
320, 360, 400.
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cod Denumire Buc/bax

530177 Rola KL382, 100mmx50m p40 1
530240 Rola KL382, 100mmx50m p60 1

530241 Rola KL382, 100mmx50m p80 1

530242 Rola KL382, 100mmx50m p100 1

530243 Rola KL382, 100mmx50m p120 1

530244 Rola KL382, 100mmx50m p150 1

530245 Rola KL382, 100mmx50m p180 1

530234 Rola KL382, 115mmx50m p60 1

530235 Rola KL382, 115mmx50m p80 1

530237 Rola KL382, 115mmx50m p100 1

530236 Rola KL382, 115mmx50m p120 1

530238 Rola KL382, 115mmx50m p150 1

530239 Rola KL382, 115mmx50m p180 1

cod Denumire Buc/bax

530854 Rola LS309XH, 115mmx50m p40, cod 255722 1
530841 Rola LS309XH, 115mmx50m p60, cod 255723 1

530842 Rola LS309XH, 115mmx50m p80, cod 255724 1

530843 Rola LS309XH, 115mmx50m p100, cod 255725 1

530844 Rola LS309XH, 115mmx50m p120, cod 255726 1

530858 Rola LS309XH, 115mmx50m p150, cod 255727 1

530848 Rola LS309XH, 115mmx50m p180, cod 256599 1

530859 Rola LS309XH, 115mmx50m p240, cod 262399 1

cod Denumire Buc/bax

530139 Rola pS18E, 115mmx50m p80, cod 267267 1
530140 Rola pS18E, 115mmx50m p100, cod 267293 1

530141 Rola pS18E, 115mmx50m p120, cod 267318 1

530142 Rola pS18E, 115mmx50m p150 1

530143 Rola pS18E, 115mmx50m p180 1

rOle ABrAZIVe

rOlă ABrAZIVă Kl 382 J

rOlă ABrAZIVă lS 309 xh rOlă ABrAZIVă pS 18 e

 � Rolă abrazivă pe suport textil pentru şlefuirea suprafeţelor în 
industria de prelucrare a metalelor şi în construcţii.

 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro - roşiatic.
 � Granulații: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180.

 � Rolă abrazivă universală pentru prelucrarea lemnului și a 
metalului. 

 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro - roşiatic.
 � Granulații: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320.

 � Rolă abrazivă specială pentru şlefuirea lemnului de esenţă 
moale, bogat în răşini.  

 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro - roşiatic.
 � Granulații: 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240.
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cod Denumire Buc/bax

530207 coli pS11A, p220, cod 2002 50
530208 coli pS11A, p240, cod 2003 50

530209 coli pS11A, p280, cod 2004 50

530210 coli pS11A, p320, cod 2005 50

530211 coli pS11A, p360, cod 2006 50

530212 coli pS11A, p400, cod 2007 50

530213 coli pS11A, p500, cod 2008 50

530215 coli pS11A, p600, cod 2009 50

530217 coli pS11A, p800, cod 2010 50

530218 coli pS11A, p1000, cod 11892 50

530202 coli pS11A, p1200, cod 6616 50

530204 coli pS11A, p1500, cod 186794 50

530206 coli pS11A, p2000, cod 186795 50

cod Denumire Buc/bax

530214 coli pS11c, p60, cod 2022 50
530216 coli pS11c, p80, cod 2023 50

530200 coli pS11c, p100, cod 2117 50

530201 coli pS11c, p120, cod 2116 50

530203 coli pS11c, p150, cod 2011 50

530205 coli pS11c, p180, cod 2012 50

COlI ABrAZIVe 
hIDrOreZISteNte pS 11 A

 � Hârtie abrazivă, de calitate superioară, cu flexibilitate ridicată, 
impermeabilă, pentru prelucrarea suprafeţelor acoperite cu 
vopsea, lac și grund.

 � poate fi folosită şi pentru şlefuirea suprafeţelor din metal, 
sticlă, piatră şi material plastic.

 � Utilizare cu preponderenţă în domeniul reparațiilor auto şi al 
vopsitoriilor.

 � Tip granulă: carbură de siliciu.
 � culoare: negru.
 � Granulații: 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 
1200, 1500, 2000.

 � Hârtie abrazivă, de calitate superioară, cu flexibilitate ridicată, 
impermeabilă, pentru prelucrarea suprafeţelor acoperite cu 
vopsea, lac și grund. 

 � poate fi folosită şi pentru şlefuirea suprafeţelor din metal, 
sticlă, piatră şi material plastic. 

 � Utilizare cu preponderenţă în domeniul reparațiilor auto şi al 
vopsitoriilor.

 � Tip granulă: carbură de siliciu.
 � culoare: negru.
 � Granulații: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 
400, 600, 1000.

COlI ABrAZIVe

COlI ABrAZIVe 
hIDrOreZISteNte pS 11 C
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hârtIe ABrAZIVă Cu FIxAre AutOMAtă pS 22 K

 � Disc din hârtie abrazivă cu fixare automată.
 � capacitate ridicată de şlefuire pentru o suprafaţă uniformă pe lemn şi metal.
 � poate fi folosit şi pentru inox, materiale plastice, vopsele şi chituri.
 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro - roşiatic.
 � Granulaţii: 24, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400.

hârtIe ABrAZIVă Cu FIxAre AutOMAtă COlI ABrAZIVe

= valabil pe Comandă speCială

0 = fără gaură

10 = gaură rotundă

30 = gaură în stea

GLS3 - dia. 150mm 
6 găuri de absorbţie 
dia. 10 mm 
pe diametru 80 mm

GLS5 - dia. 125mm 
8 găuri de absorbţie 
dia. 10 mm 
pe diametru 65 mm

fORME DE ŞTANŢARE  
PENTRU DISCURI

cod Denumire Buc/bax Formă de ştanţare

520530 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p40 cod 2785 50 0 - fără gaură

520531 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p60 cod 2786 50 0 - fără gaură

520532 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p80 cod 6756 50 0 - fără gaură

520542 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p100 cod 2787 50 0 - fără gaură

520561 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p120 cod 6757 50 0 - fără gaură

520567 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p150 cod 80046 50 0 - fără gaură

530381 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p180 cod 2788 50 0 - fără gaură

530585 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p220 cod 88330 50 0 - fără gaură

530567 Disc autoad. pS22K 115mm (0) p240 cod 88333 50 0 - fără gaură

530520 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p40 cod 2294 50 0 - fără gaură

520539 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p60 cod 2295 50 0 - fără gaură

520540 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p80 cod 6774 50 0 - fără gaură

520781 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p100 cod 2296 50 0 - fără gaură

530297 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p120 cod 6775 50 0 - fără gaură

520573 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p150 cod 78163 50 0 - fără gaură

520570 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p180 cod 62107 50 0 - fără gaură

520571 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p220 cod 97176 50 0 - fără gaură

520572 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p240 cod 91922 50 0 - fără gaură

530168 Disc autoad. pS22K 125mm (0) p400 cod 130114 50 0 - fără gaură

520547 Disc autoad. pS22K 125mm (GLS5) p60 cod 89488 50 GLS5 - cu 8 găuri de absorţie

530603 Disc autoad. pS22K 125mm (GLS5) p80 cod 89489 50 GLS5 - cu 8 găuri de absorţie

530569 Disc autoad. pS22K 125mm (GLS5) p100 cod 89491 50 GLS5 - cu 8 găuri de absorţie

530570 Disc autoad. pS22K 125mm (GLS5) p120 cod 89493 50 GLS5 - cu 8 găuri de absorţie

530519 Disc autoad. pS22K 150mm (0) p40 cod 20207 50 0 - fără gaură

530608 Disc autoad. pS22K 150mm (0) p60 cod 6649 50 0 - fără gaură

530609 Disc autoad. pS22K 150mm (0) p80 cod 6936 50 0 - fără gaură

530431 Disc autoad. pS22K 150mm (0) p100 cod 6697 50 0 - fără gaură

530638 Disc autoad. pS22K 150mm (0) p120 cod 6937 50 0 - fără gaură

530856 Disc autoad. pS22K 180mm (0) p40 cod 2476 50 0 - fără gaură

520534 Disc autoad. pS22K 180mm (0) p60 cod 2477 50 0 - fără gaură

520535 Disc autoad. pS22K 180mm (0) p80 cod 6914 50 0 - fără gaură

520541 Disc autoad. pS22K 180mm (0) p100 cod 2783 50 0 - fără gaură

520562 Disc autoad. pS22K 180mm (0) p120 cod 6915 50 0 - fără gaură

email: office@temad.ro 151

hârtie abrazivă cu fixare automată



Burete ABrAZIV

hârtIe ABrAZIVă Cu FIxAre AutOMAtă pS 33 CK

Burete ABrAZIV SK 500

 � Disc din hârtie abrazivă cu fixare automată, 
de calitate superioară,  pentru prelucrarea 
suprafeţelor acoperite cu vopsea, lac şi chit. 

 � poate fi folosit şi pentru lemn.
 � Tip granulă: corund.
 � culoare: alb.
 � Granulaţii: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 
240, 280, 320, 400, 500, 600.

 � Burete abraziv, flexibil, cu 4 faţete şi înveliş activ. 
 � pentru prelucrarea fină a suprafeţelor acoperite cu vopsele, lacuri şi chit.
 � poate fi folosit şi pentru lemn şi materiale plastice.
 � Tip granulă: corund.
 � culoare: gri-negru.
 � Granulaţii: 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280.

SupOrt Cu ADeZIV St 358, hSt 359

 � Suport cu adeziv pentru 
discurile cu fixare automată.  

cod Denumire Buc/bax

520538 ST358 115mm (M14) suport neted cod 14838 1
520537 ST358 125mm (M14) suport neted cod 14835 1

530433 HST359 115mm (M14) suport cu adez cod 70433 1

520543 HST359 125mm (M14) suport cu adez cod 70434 1

= valabil pe Comandă speCială

cod Denumire Buc/bax

520550 Burete SK500 p60 100x70x25mm cod 125279 100
530545 Burete SK500 p80 100x70x25mm cod 225165 100

520551 Burete SK500 p100 100x70x25mm cod 125280 100

530546 Burete SK500 p120 100x70x25mm cod 225166 100

530547 Burete SK500 p180 100x70x25mm cod 225167 100

530625 Burete SK500 p220 100x70x25mm cod 225168 100

530891 Burete SK500 p280 100x70x25mm cod 225169 100

cod Denumire Buc/bax Formă de ştanţare

530873 Disc autoad. pS33cK 115m (0) p40 cod 147701 100 0 - fără gaură
530595 Disc autoad. pS33cK 115m (0) p60 cod 148469 100 0 - fără gaură

530596 Disc autoad. pS33cK 115m (0) p80 cod 147144 100 0 - fără gaură

530597 Disc autoad. pS33cK 115m (0) p100 cod 150379 100 0 - fără gaură

530605 Disc autoad. pS33cK 115m (0) p120 cod 146955 100 0 - fără gaură

530054 Disc autoad. pS33cK 125m (0) p40 cod 154113 100 0 - fără gaură

530598 Disc autoad. pS33cK 125m (0) p60 cod 147604 100 0 - fără gaură

530599 Disc autoad. pS33cK 125m (0) p80 cod 149055 100 0 - fără gaură

530600 Disc autoad. pS33cK 125m (0) p100 cod 150431 100 0 - fără gaură

530669 Disc autoad. pS33cK 125m (0) p120 cod 150433 100 0 - fără gaură

520607 Disc autoad. pS33cK 150m (0) p40 cod 147922 100 0 - fără gaură

530667 Disc autoad. pS33cK 150m (0) p60 cod 147107 100 0 - fără gaură

530668 Disc autoad. pS33cK 150m (0) p80 cod 146739 100 0 - fără gaură

520595 Disc autoad. pS33cK 150m (0) p120 cod 146740 100 0 - fără gaură

530773 Disc autoad. pS33cK 150m (GLS3) p40 cod 147647 100 GLS3 - cu 6 găuri de absorţie

530923 Disc autoad. pS33cK 150m (GLS3) p60 cod 147124 100 GLS3 - cu 6 găuri de absorţie

530899 Disc autoad. pS33cK 150m (GLS3) p100 cod 143694 100 GLS3 - cu 6 găuri de absorţie

530921 Disc autoad. pS33cK 150m (GLS3) p120 cod 146947 100 GLS3 - cu 6 găuri de absorţie
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Burete ABrAZIV

BeNZI ABrAZIVe

FIBrODISCurI

BANDă ABrAZIVă De 
ŞleFuIre lS 309 xh

FIBrODISC CS 561

 � Bandă abrazivă universală de şlefuire pe suport textil, 
pentru prelucrarea metalului şi a lemnului. 

 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro - roşiatic.
 � Granulaţii: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240.

 � Disc abraziv pe fibră de vulcan pentru prelucrarea 
mecanică a metalului, pentru îndepărtarea ruginii, a 
arsurilor și debavurare.

 � poate fi folosit și pentru lemn sau material plastic.
 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro - roşiatic.
 � Granulaţii: 16, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 
180, 220, 240, 320.

cod Denumire Buc/bax Formă de îmbinare

530460 Banda LS309XH 75x457mm (F5) p40 cod 37269 10 F5

530493 Banda LS309XH 75x457mm (F5) p60 cod 38825 10 F5

530494 Banda LS309XH 75x457mm (F5) p80 cod 40345 10 F5

530495 Banda LS309XH 75x457mm (F5) p100 cod 41560 10 F5

530462 Banda LS309XH 75x457mm (F5) p120 cod 42627 10 F5

530464 Banda LS309XH 75x533mm (F5) p40 cod 4137 10 F5

530451 Banda LS309XH 75x533mm (F5) p60 cod 4139 10 F5

530452 Banda LS309XH 75x533mm (F5) p80 cod 4140 10 F5

530453 Banda LS309XH 75x533mm (F5) p100 cod 4141 10 F5

530454 Banda LS309XH 75x533mm (F5) p120 cod 4142 10 F5

530465 Banda LS309XH 75x533mm (F5) p150 cod 4143 10 F5

Forma de îmbinare F5
Tăiată oblic, lipită una peste alta; 
secţiune fără granule; formă 
de îmbinare preferată pentru 
şlefuirea lemnului.

cod Denumire Buc/bax Forma de ştanţare

530825 Fibrodisc cS561 (30) 115x22mm p36 cod 10980 25 30 - gaură în stea
530788 Fibrodisc cS561 (30) 115x22mm p40 cod 10981 25 30 - gaură în stea

530357 Fibrodisc cS561 (30) 115x22mm p60 cod 10983 25 30 - gaură în stea

530362 Fibrodisc cS561 (30) 115x22mm p80 cod 10984 25 30 - gaură în stea

530827 Fibrodisc cS561 (30) 115x22mm p100 cod 10985 25 30 - gaură în stea

530789 Fibrodisc cS561 (30) 115x22mm p120 cod 10986 25 30 - gaură în stea

530824 Fibrodisc cS561 (30) 125x22mm p24 cod 11010 25 30 - gaură în stea

530823 Fibrodisc cS561 (30) 125x22mm p36 cod 11012 25 30 - gaură în stea

530353 Fibrodisc cS561 (30) 125x22mm p40 cod 11013 25 30 - gaură în stea

530358 Fibrodisc cS561 (30) 125x22mm p60 cod 11015 25 30 - gaură în stea

530354 Fibrodisc cS561 (30) 125x22mm p80 cod 11016 25 30 - gaură în stea

530355 Fibrodisc cS561 (30) 125x22mm p100 cod 11017 25 30 - gaură în stea

530368 Fibrodisc cS561 (30) 125x22mm p120 cod 11018 25 30 - gaură în stea

530796 Fibrodisc cS561 (30) 180x22mm p24 cod 11058 25 30 - gaură în stea

530361 Fibrodisc cS561 (30) 180x22mm p36 cod 11060 25 30 - gaură în stea

530360 Fibrodisc cS561 (30) 180x22mm p40 cod 11061 25 30 - gaură în stea

530369 Fibrodisc cS561 (30) 180x22mm p60 cod 11063 25 30 - gaură în stea

530359 Fibrodisc cS561 (30) 180x22mm p80 cod 11064 25 30 - gaură în stea

530334 Fibrodisc cS561 (30) 180x22mm p100 cod 11065 25 30 - gaură în stea

530797 Fibrodisc cS561 (30) 180x22mm p120 cod 11066 25 30 - gaură în stea

530224 Fibrodisc cS561 (10) 235x22mm p36 cod 66502 25 10 - gaură rotundă

530227 Fibrodisc cS561 (10) 235x22mm p40 cod 66504 25 10 - gaură rotundă

530225 Fibrodisc cS561 (10) 235x22mm p60 cod 66511 25 10 - gaură rotundă

530226 Fibrodisc cS561 (10) 235x22mm p80 cod 66514 25 10 - gaură rotundă= valabil pe Comandă speCială
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DISCurI lAMelAre FrONtAle

DISC lAMelAr FrONtAl SMt 325 Ger

DISC lAMelAr FrONtAl SMt 325 GeW

 � produs special pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de 
lucru din oțel și oțel inoxidabil.

 �  Formă: plană.
 �  Tip granulă: zirconiu/corund.
 �  Taler: material plastic, consolidat cu fibră de sticlă.

 � produs special pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru 
din oțel și oțel inoxidabil.

 �  Formă: curbat.
 �  Tip granulă: zirconiu/corund.
 �  Taler: material plastic, consolidat cu fibră de sticlă.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

531678 DL SMT325 115x22mm p40 GER cod 321653 10 13.300 1/min. 80 m/s

531683 DL SMT325 115x22mm p60 GER cod 321655 10 13.300 1/min. 80 m/s

531680 DL SMT325 115x22mm p80 GER cod 321657 10 13.300 1/min. 80 m/s

531681 DL SMT325 125x22mm p40 GER cod 321654 10 12.200 1/min. 80 m/s

531679 DL SMT325 125x22mm p60 GER cod 321656 10 12.200 1/min. 80 m/s

531676 DL SMT325 125x22mm p80 GER cod 321658 10 12.200 1/min. 80 m/s

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

531688 DL SMT325 115x22mm p40 GEW cod 321659 10 13.300 1/min. 80 m/s

531682 DL SMT325 115X22mm p60 GEW cod 321661 10 13.300 1/min. 80 m/s

531689 DL SMT325 115x22mm p80 GEW cod 321663 10 13.300 1/min. 80 m/s

531684 DL SMT325 125x22mm p60 GEW cod 321662 10 12.200 1/min. 80 m/s

531685 DL SMT325 125x22mm p80 GEW cod 321664 10 12.200 1/min. 80 m/s
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DISCurI lAMelAre FrONtAle

DISC lAMelAr FrONtAl SMt 624

 � produs special pentru prelucrarea suprafeţelor din oţel şi inox.
 � Formă: curbată, 12°.
 � Tip granulă: zirconiu corund.
 � Taler: fibră de sticlă.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530720 DL SMT624 115x22,23mm p36 cod 221180 10 80 m/s 13.300 1/min 
530426 DL SMT624 115x22,23mm p40 cod 221181 10 80 m/s 13.300 1/min 

530721 DL SMT624 115x22,23mm p50 cod 221182 10 80 m/s 13.300 1/min 

530393 DL SMT624 115x22,23mm p60 cod 221183 10 80 m/s 13.300 1/min 

530396 DL SMT624 115x22,23mm p80 cod 221184 10 80 m/s 13.300 1/min 

530397 DL SMT624 115x22,23mm p120 cod 221185 10 80 m/s 13.300 1/min 

530722 DL SMT624 125x22,23mm p36 cod 222106 10 80 m/s 12.200 1/min

530425 DL SMT624 125x22,23mm p40 cod 222107 10 80 m/s 12.200 1/min

530723 DL SMT624 125x22,23mm p50 cod 222108 10 80 m/s 12.200 1/min

530399 DL SMT624 125x22,23mm p60 cod 222109 10 80 m/s 12.200 1/min

530434 DL SMT624 125x22,23mm p80 cod 222110 10 80 m/s 12.200 1/min

530398 DL SMT624 125x22,23mm p120 cod 222111 10 80 m/s 12.200 1/min

530640 DL SMT624 150x22,23mm p40 cod 235675 10 80 m/s 10.200 1/min

530641 DL SMT624 150x22,23mm p60 cod 235677 10 80 m/s 10.200 1/min

530518 DL SMT624 150x22,23mm p80 cod 235678 10 80 m/s 10.200 1/min

530516 DL SMT624 180x22,23mm p40 cod 224481 10 80 m/s 8.500 1/min

530395 DL SMT624 180x22,23mm p60 cod 224483 10 80 m/s 8.500 1/min

530517 DL SMT624 180x22,23mm p80 cod 224484 10 80 m/s 8.500 1/min

530562 DL SMT624 180x22,23mm p120 cod 224485 10 80 m/s 8.500 1/min

= valabil pe Comandă speCială
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DISCurI De pOlIZAre

DISC De pOlIZAre A 24 extrA

DISC De pOlIZAre A 24 r SuprA

DISC De pOlIZAre A 16 r SuprA

 � Disc universal de polizare pentru metal. 
 � Duritate: medie.
 � calitate: Extra.

 � Disc standard cu mare capacitate de polizare pentru oţel, inox şi fontă.
 � Duritate: medie.
 � calitate: Supra.

 � Disc de polizare tip oală, pentru îndepărtarea grosieră a stropilor de sudură şi debavurare în 
domeniul metalelor (oţel şi fontă).

 � Duritate: medie.
 � calitate: Supra.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530300 DS A24 EXTRA 115x6x22,23mm (c) met.univ. cod 188465 10 curbat 80 m/s 13.300 1/min
530301 DS A24 EXTRA 125x6x22,23mm (c) met.univ. cod 188466 10 curbat 80 m/s 12.200 1/min

530288 DS A24 EXTRA 150x6x22,23mm (c) met.univ. cod 235371 10 curbat 80 m/s 10.200 1/min

530302 DS A24 EXTRA 180x6x22,23mm (c) met.univ. cod 13444 10 curbat 80 m/s 8.500 1/min

530303 DS A24 EXTRA 230x6x22,23mm (c) met.univ. cod 13447 10 curbat 80 m/s 6.600 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530304 DS A24R SUpRA 115x4x22,23mm (c) otel cod 13746 10 curbat 80 m/s 13.300 1/min
530305 DS A24R SUpRA 125x4x22,23mm (c) otel cod 240831 10 curbat 80 m/s 12.200 1/min

530306 DS A24R SUpRA 180x4x22,23mm (c) otel cod 13408 10 curbat 80 m/s 8.500 1/min

530307 DS A24R SUpRA 230x4x22,23mm (c) otel cod 13428 10 curbat 80 m/s 6.600 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530285 DS OALA A16R SUpRA otel 110x55x22,23mm cod 13729 6 oală 50 m/s 8.600 1/min
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DISCurI De pOlIZAre
DISC De pOlIZAre A 30 r SuprA

DISC De pOlIZAre C 16 r SuprA

DISC De pOlIZAre C 30 r SuprA

 � Disc de polizare tip oală, pentru îndepărtarea grosieră a stropilor de sudură şi debavurare în 
domeniul metalelor (oţel).

 � Duritate: medie.
 � calitate: Supra.

 � Disc de polizare tip oală, pentru prelucrarea grosieră a tuturor substanţelor minerale (piatră, 
beton). poate fi folosit şi pentru fontă.

 � Duritate: medie.
 � calitate: Supra.

 � Disc de polizare tip oală, pentru prelucrarea grosieră a tuturor substanţelor minerale (piatră, 
beton). poate fi folosit şi pentru fontă.

 � Duritate: medie.
 � calitate: Supra.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530802 DS OALA c16R SUpRA p/bet 110x55x22,23mm, cod 13727 6 oală 50 m/s 8.600 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530803 DS OALA c30R SUpRA p/bet 110x55x22,23mm, cod 13726 6 oală 50 m/s 8.600 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530266 DS OALA A30R SUpRA otel 110x55x22,23mm cod 13728 6 oală 50 m/s 8.600 1/min

= valabil pe Comandă speCială
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DISCurI De DeBItAre

DISC De DeBItAre C 24 extrA

DISC De DeBItAre A 24 extrA

 � Disc universal pentru debitarea substanţelor minerale. 
 � Duritate: medie.
 � calitate: Extra.

 � Disc de debitare universal pentru metal.
 � Duritate: medie.
 � calitate: Extra.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530321 DT c24 EXTRA 115x2,5x22,23mm (p) piatra-bet. 242143 25 plat 80 m/s 13.300 1/min
530322 DT c24 EXTRA 125x2,5x22,23mm (p) piatra-bet. 242144 25 plat 80 m/s 12.200 1/min

530323 DT c24 EXTRA 180x3x22,23mm (p) piatra-bet. 13489 25 plat 80 m/s 8.500 1/min

530325 DT c24 EXTRA 230x3x22,23mm (p) piatra-bet. 13491 25 plat 80 m/s 6.600 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530311 DT A24EXTRA 115x2,5x22,23mm (p) met.univ. cod 242137 25 plat 80 m/s 13.300 1/min 
530312 DT A24EXTRA 115x3,2x22,23mm (c) met.univ. cod 209014 25 curbat 80 m/s 13.300 1/min 

530259 DT A24EXTRA 125x2,5x22,23mm (p) met.univ. cod 242138 25 plat 80 m/s 12.200 1/min

530314 DT A24EXTRA 125x2,5x22,23mm (c) met.univ. cod 188463 25 curbat 80 m/s 12.200 1/min

530315 DT A24EXTRA 125x3,2x22,23mm (c) met.univ. cod 209016 25 curbat 80 m/s 12.200 1/min

530330 DT A24EXTRA 150x2,5x22,23mm (p) met.univ. cod 235375 25 plat 80 m/s 10.200 1/min

530962 DT A24EXTRA 150x2,5x22,23mm (c) met.univ. cod 235374 25 curbat 80 m/s 10.200 1/min

530846 DT A24EXTRA 180x2x22,23mm (p) met.univ. cod 286455 25 plat 80 m/s 8.500 1/min

530318 DT A24EXTRA 180x3x22,23mm (p) met.univ. cod 13490 25 plat 80 m/s 8.500 1/min

530847 DT A24EXTRA 230x2x22,23mm (p) met.univ. cod 286456 25 plat 80 m/s 6.600 1/min

530320 DT A24EXTRA 230x3x22,23mm (p) met.univ. cod 13492 25 plat 80 m/s 6.600 1/min

= valabil pe Comandă speCială
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DISC De DeBItAre A 36 r SuprA

 � Disc standard de debitare pentru secţiuni transversale subţiri, în special inox.
 � Duritate: medie.
 � calitate: Supra.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530343 DT A36R SUpRA 115x2x22,23mm (p) inox cod 123208 25 plat 80 m/s 13.300 1/min
530376 DT A36R SUpRA 125x2x22,23mm (p) inox cod 126849 25 plat 80 m/s 12.200 1/min

530332 DT A36R SUpRA 180x2,5x22,23(p) inox cod 123209 25 plat 80 m/s 8.500 1/min

530319 DT A36R SUpRA 230x2,5x22,23 (p) inox cod 123833 25 plat 80 m/s 6.600 1/min

DISC De DeBItAre A 36 tZ SpeCIAl

 � Disc de debitare performant, cu bună agresivitate şi rezistenţă în timp. Utilizare uşoară cu 
presiune scăzută. pentru inox şi oţel.

 � Duritate: dur.
 � calitate: Special.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530309 DT A36TZ Sp 180x2x22,23mm (p) inox cod 136551 25 plat 80 m/s 8.500 1/min

530308 DT A36TZ Sp 230x2x22,23mm (p) inox cod 136552 25 plat 80 m/s 6.600 1/min

DISC De DeBItAre A 46 extrA

 � Disc de debitare subţire, performant, folosit în special pentru secţiunile transversale mici.  
pentru inox şi metal.

 � Duritate: mediu-dur.
 � calitate: Extra.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530620 DT A46 EXTRA 115x1,6x22,23m (p) inox/met. cod 263247 25 plat 80 m/s 13.300 1/min

530804 DT A46 EXTRA 125x1,6x22,23m (p) inox/met. cod 263248 25 plat 80 m/s 12.200 1/min
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DISC De DeBItAre A 46 tZ SpeCIAl

 � Disc de debitare subţire, performant, folosit în special pentru secţiunile transversale mici.  
pentru prelucrarea inoxului şi a oţelului. 

 � Duritate: dur.
 � calitate: Special.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530310 DT A46TZ Sp 115x1,6x22,23mm (p) inox cod 187170 25 plat 80 m/s 13.300 1/min

530313 DT A46TZ Sp 125x1,6x22,23mm (p) inox cod 187171 25 plat 80 m/s 12.200 1/min

530331 DT A46TZ Sp 150x1,6x22,23mm (p) inox cod 241472 25 plat 80 m/s 10.200 1/min

530316 DT A46TZ Sp 180x1,6x22,23mm (p) inox cod 221161 25 plat 80 m/s 8.500 1/min

530333 DT A46TZ Sp 230x1,9x22,23mm (p) inox cod 224084 25 plat 80 m/s 6.600 1/min

DISC De DeBItAre A 60 r SuprA

DISC De DeBItAre A 60 extrA

DISC De DeBItAre A 60 tZ SpeCIAl

 � Disc standard de debitare, subţire, pentru prelucrarea profilelor subţiri şi a ţevilor. 
pentru inox, oţel şi metale neferoase.

 � Duritate: dur.
 � calitate: Supra.

 � Disc standard de debitare extra subţire pentru prelucrarea profilelor subţiri şi a ţevilor. 
pentru inox şi metal.

 � Duritate: mediu-dur.
 � calitate: Extra.

 � Disc de debitare foarte performant, pentru prelucrarea profilelor subţiri şi a ţevilor. 
pentru inox, metale neferoase şi oţel.

 � Duritate: dur.
 � calitate: Special.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530292 DT A60R SUpRA 115x1x22,23mm (p) inox cod 249512 25 plat 80 m/s 13.300 1/min

530293 DT A60R SUpRA 125x1x22,23mm (p) inox cod 249513 25 plat 80 m/s 12.200 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530548 DT A60 EXTRA 115x1x22,23mm (p) inox/met. cod 262936 25 plat 80 m/s 13.300 1/min

530549 DT A60 EXTRA 125x1x22,23mm (p) inox/met. cod 262937 25 plat 80 m/s 12.200 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530342 DT A60TZ Sp 115x1x22,23mm (p) inox/met. cod 202400 25 plat 80 m/s 13.300 1/min

530345 DT A60TZ Sp 125x1x22,23mm (p) inox/met. cod 202401 25 plat 80 m/s 12.200 1/min
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DISC De DeBItAre A 960 tZ SpeCIAl

DISC De DeBItAre A 980 tZ SpeCIAl

DISC De DeBItAre Z 960 tx SpeCIAl

DISC De DeBItAre A 46 VZ SpeCIAl

 � Disc de debitare pentru inox și oțel. 
 � Tăiere rapidă, durată mare de utilizare, încărcare termică scăzută, formare minimă de bavuri. 
Nu conține fier, sulf și clor. 

 � Duritate: dur.
 � calitate: Special.

 � Disc de debitare pentru inox, oțel și metale neferoase.
 � Tăiere rapidă, debitare curată și precisă, încărcare termică scăzută, formare minimă de bavuri. 
Nu conține fier, sulf și clor.

 � Duritate: dur.
 � calitate: Special.

 � Disc de debitare pentru inox, oțel înalt aliat, oțel carbon, titan. 
 � Ideal pentru materiale dure, cum ar fi titan și oțeluri înalt aliate. Granulă zirconium corund. 
Încărcare termică scăzută, formare minimă de bavuri. Nu conține fier, sulf și clor. 

 � Duritate: dur.
 � calitate: Special.

 � Disc pentru tăiere și șlefuire grosieră ușoară, cu un singur disc. Aplicații: inox, metale 
neferoase, oțel.

 � Nu este necesară schimbarea discului, durată de viață îndelungată, agresivitate mare la tăiere. 
 � Duritate: dur.
 � calitate: Special.

cod Denumire
Buc/
bax

Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

nOU DISc DE DEBITARE A 960 TZ SpEcIAL cod 322180 ; diam: 115x1x22,23mm 25 plat 80m/s 13300 1/min

nOU DISc DE DEBITARE A 960 TZ SpEcIAL cod 322181; diam: 125x1x22,23mm 25 plat 80m/s 12200 1/min

cod Denumire
Buc/
bax

Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

nOU DISc DE DEBITARE A 980 TZ SpEcIAL cod 322182; diam: 115x0,8x22,23mm 25 plat 80m/s  13300 1/min

nOU DISc DE DEBITARE A 980 TZ SpEcIAL cod 322183; diam: 125x0,8x22,23mm 25 plat 80m/s 12200 1/min

cod Denumire
Buc/
bax

Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

nOU DISc DE DEBITARE Z 960 TX SpEcIAL cod 322184; diam: 115x1x22,23mm 25 plat 80m/s  13300 1/min

nOU DISc DE DEBITARE Z 960 TX SpEcIAL cod 322185; diam: 125x1x22,23mm 25 plat 80m/s 12200 1/min

cod Denumire
Buc/
bax

Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

nOU DISc DE DEBITARE A 46 vZ SpEcIAL cod 298176; diam: 115x2x22,23mm 25 plat 80m/s 13300 1/min

nOU DISc DE DEBITARE A 46 vZ SpEcIAL cod 298177; diam: 115x2x22,23mm 25 plat 80m/s 13300 1/min
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DISCurI De DeBItAre  
peNtru MAŞINI pOrtABIle ŞI MAŞINI StAŢIONAre

DISC De DeBItAre A 24 r SuprA

DISC De DeBItAre A 24 N SuprA

DISC De DeBItAre A 30 N SpeCIAl

DISC De DeBItAre A 24 r SpeCIAl

 � Disc standard cu mare capacitate de debitare pentru oţel, inox şi fontă.
 � Duritate: mediu-dur.
 � calitate: Supra.

 � Disc standard de debitare pentru prelucrarea inoxului. 
 � Duritate: moale
 � calitate: Supra

 � Disc de debitare subţire, performant. Utilizat la maşinile de debitat de masă transportabilă. 
pentru oţel, inox, aluminiu şi fontă.

 � Duritate: moale
 � calitate: Special

 � Disc de debitare pentru maşini portabile cu motor termic. pentru prelucrare oţel, inox şi fontă.
 � Duritate: mediu-dur.
 � calitate: Special.

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530328 DT A24R SUpRA 300x3x25,4 (p) otel cod 6793 10 plat 100 m/s 6.400 1/min

530351 DT A24R SUpRA 350x3,5x25,4 (p) otel cod 13528 10 plat 100 m/s 5.500 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530853 DT A24R 300x3,5x25,4mm (p) otel cod 288247 10 plat 80 m/s 5.100 1/min

530389 DT A24R SpEcIAL 350x4x25 (p) otel cod 288250 10 plat 80 m/s 4.400 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530375 DT A30N SpEcIAL 300x2,5x25,4mm (p) otel cod 119627 10 plat 80 m/s 5.100 1/min

530291 DT A30N Sp 350x3x25,4mm (p) otel cod 119628 10 plat 80 m/s 4.400 1/min

530338 DT A30N Sp 400x3,5x25,4 (p) otel cod 119629 10 plat 80 m/s 3.800 1/min

cod Denumire Buc/bax Forma
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

530738 DT A24N SUpRA 350x3,5x25 (p) inox cod 13527 25 plat 100 m/s 5.500 1/min

= valabil pe Comandă speCială
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DISCurI De DeBItAre DIAMANtAte

DISC De DeBItAre DIAMANtAt Dt 300 u extrA

 � Disc diamantat universal pentru prelucrarea diverselor materiale de construcții și beton.
 � capacitate de tăiere ridicată – raport preț / calitate foarte bun.
 � Formă: sinterizat.
 � Dantură: standard.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

531708 DD DT300U EXTRA 115x1,6mm cod 325345 1 80m/s 13300 1/min

531710 DD DT300U EXTRA 125x1,6mm c.325346 1 80m/s 12200 1/min

531712 DD DT300U EXTRA 180x2mm c.325347 1 80m/s 8500 1/min

531706 DD DT300U EXTRA 230x2,3mm cod 325348 1 80m/s 6600 1/min

DISC De DeBItAre DIAMANtAt Dt 300 ut extrA

 � Disc diamantat universal pentru prelucrarea diverselor materiale de construcții și beton.
 � capacitate de tăiere ridicată – raport preț / calitate foarte bun.
 � Dantură continuă de tip turbo pentru o tăietură netedă și precisă.
 � Formă: sinterizat.
 � Dantură: continuă de tip turbo.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

531715 DD DT300UT EXTRA 230x2,5mm cod 325356 1 80 m/s 6600 1/min

DISC De DeBItAre DIAMANtAt Dt 300 F extrA

 � Disc diamantat pentru tăierea și prelucrarea plăcilor ceramice (gresie și faianță). 
 � canturi netede după tăiere, disc de calitate la un preț atractiv.
 � Formă: sinterizat.
 � Dantură: margine continuă.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

531707 DD DT300F EXTRA 115X1,6mm cod 325357 1  80 m/s 13300 1/min

531709 DD DT300F EXTRA 125x1,6mm cod 325358 1  80 m/s 12200 1/min 

531713 DD DT300F EXTRA180x1,6mm c.325359 1  80 m/s 8500 1/min

531711 DD DT300F EXTRA 230x1,9mm c.325360 1  80 m/s 6600 1/min
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DISC De DeBItAre DIAMANtAt Dt 600 u SuprA

 � Disc diamantat universal pentru prelucrarea diverselor materiale de construcții, beton, beton 
învechit (uzat), beton armat, gresie calcaroasă.

 � Tăiere ușoară, fără efort – rezistență ridicată la uzură datorită materiilor prime și diamantelor 
de înaltă calitate.

 � canturi netede după tăiere.
 � Formă: sinterizat.
 � Dantură: segment scurt.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

531802 DD DT600U 230x2,6mm c.322634 1 80 m/s 6600 1/min

DISC De DeBItAre DIAMANtAt Dt 600 F SuprA

 � Disc profesional pentru plăci ceramice (gresie și faianță), teracotă și feldspat. 
 � Tăiere precisă și rapidă. canturi netede după tăiere.
 � Formă: sudat cu laser.
 � Dantură: margine continuă.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

nOU  DD DT600F SUpRA c.325372 1 80m/s 6600 1/min

DISC De DeBItAre DIAMANtAt Dt 900 B SpeCIAl

 � Disc profesional foarte performant pentru tăiat beton, beton învechit (uzat), beton armat  
și diverse materiale de construcții. 

 � viteză de tăiere ridicată, chiar şi la beton armat. Special conceput pentru  
tăierea uşoară a betonului.

 � Formă: sudat cu laser.
 � Dantură: standard.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

531801 DT 900B DISc DIAMANTAT DE DEBITARE 350X3X25,4 STANDARD TURBO 1 100m/s 5500 1/min

DISC De DeBItAre DIAMANtAt Dt 902 A SpeCIAl

 � Disc profesional foarte performant pentru tăiat asfalt, gresie, beton verde, șapă. 
 � viteză de tăiere ridicată. Rezistență foarte bună la uzură. Segmente cu înălțimea de 12mm, 
speciale pentru protecția miezului metalic. 

 � Formă: sudat cu laser.
 � Dantură: cu segmente depărtate.

cod Denumire Buc/bax
viteza max. 

de lucru
Nr. rotaţii maxim 

permis

nOU DT 902A SpEcIAL c.325062 1 100m/s 6400 1/min

www.temad.ro164

Discuri de debitare diamantate



rAFturI

 � KLinGsPOR Raft TEGO 
cod: 610310

 � KLinGsPOR Raft role 
cod: 610309
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Discuri de debitare

Discuri de polizare

Discuri lamelare frontale

Discuri de debitare diamantate

Role abrazive

Burete abraziv

Sită abrazivă

Pietre polizor



cod Denumire Buc/bax
viteza  

de lucru
Nr. rotaţii  

maxim permis

550500 DT SWORDFLEX A46TMD SUpER 115x1,6mm 25 80 m/s 13.300 1/min

550501 DT SWORDFLEX A46TMD SUpER 125x1,6mm 25 80 m/s 12.250 1/min

550502 DT SWORDFLEX A46TMD SUpER 180x1,6mm 25 80 m/s 8.500 1/min

550503 DT SWORDFLEX A46TMD SUpER 230x1,9mm 25 80 m/s 6.650 1/min

 � Disc de debitat subţire, performant, folosit în special pentru secţiunile 
transversale mici. 

 � pentru prelucrarea oţelului şi inoxului. 
 � Duritate: dur.
 � Formă: plat. 
 � calitate: Special.

SWOrDFlex A46tMD Super

cod Denumire Buc/bax
viteza  

de lucru
Nr. rotaţii  

maxim permis

550504 DT SWORDFLEX A60TMD SUpER 115x1mm 25 80 m/s 13.300 1/min

550505 DT SWORDFLEX A60TMD SUpER 125x1mm 25 80 m/s 12.250 1/min

 � Disc standard subţire pentru prelucrarea profilelor subţiri şi a ţevilor. 
pentru oţel şi inox.

 � Duritate: dur.
 � Formă: plat.

SWOrDFlex A60tMD Super
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cod Denumire Buc/bax
viteza  

de lucru
Nr. rotaţii  

maxim permis

550506 DS SWORDFLEX A24TMD SUpER 115x6mm 10 80 m/s 13.300 1/min

550507 DS SWORDFLEX A24TMD SUpER 125x6mm 10 80 m/s 12.250 1/min

550508 DS SWORDFLEX A24TMD SUpER 180x6mm 10 80 m/s 8.500 1/min

550509 DS SWORDFLEX A24TMD SUpER 230x6mm 10 80 m/s 6.650 1/min

 � Disc standard cu mare capacitate de polizare pentru oţel şi metal.
 � Duritate: medie.
 � Formă: curbat.

SWOrDFlex A24tMD Super

cod Denumire Buc/bax

550510 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 125x22mm p40 10

550511 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 125x22mm p60 10

550512 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 125x22mm p80 10

550513 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 125x22mm p120 10

550538 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 115x22mm p40 10

550539 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 115x22mm p60 10

550540 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 115x22mm p80 10

550541 Disc lamelar SWORDFLEX TMD R82B 115x22mm p120 10

 � produs special pentru prelucrarea suprafețelor din oțel și inox. 
 � Tip granulă: zirconiu corund. 
 � Taler: fibră de sticlă.

SWOrDFlex tMD r82B
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DISCurI De pOlIZAre

DISCurI lAMelAre FrONtAle



cod Denumire Buc/bax

550534 Disc diam. SWORDFLEX ceramic 115x22,23mm 1

550535 Disc diam. SWORDFLEX ceramic 125x22,23mm 1

550536 Disc diam. SWORDFLEX ceramic 180x22,23mm 1

550537 Disc diam. SWORDFLEX ceramic 230x22,23mm 1

 � Disc diamantat profesional utilizat pentru tăierea de plăci de faianță, 
țigle ceramice, smalț, teracotă, plăci de piatră naturală, clincher.

 � Formă: sudat cu laser.
 � Margine: continuă.

DISC DIAMANtAt SWOrDFlex CerAMIC

cod Denumire Buc/bax

550530 Disc diam. SWORDFLEX Universal 115x22,23mm 1

550531 Disc diam. SWORDFLEX Universal 125x22,23mm 1

550532 Disc diam. SWORDFLEX Universal 180x22,23mm 1

550533 Disc diam. SWORDFLEX Universal 230x22,23mm 1

 � Disc diamantat universal recomandat pentru prelucrarea diverselor 
materiale de construcţii: beton, cărămidă, dale din beton pentru pavaj, 
borduri, țigle, diferite materiale de construcții. 

 � Formă: sudat cu laser.
 � Margine: segmentată.

DISC DIAMANtAt SWOrDFlex uNIVerSAl

DISCurI De DeBItAre DIAMANtAte
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cod Denumire Buc/bax

550557 Role SWORDFLEX KA166 maro 100mmx50m p40 4

550558 Role SWORDFLEX KA166 maro 100mmx50m p60 4

550559 Role SWORDFLEX KA166 maro 100mmx50m p80 4

550560 Role SWORDFLEX KA166 maro 100mmx50m p100 4

550561 Role SWORDFLEX KA166 maro 100mmx50m p120 4

550562 Role SWORDFLEX KA166 maro 100mmx50m p150 4

550563 Role SWORDFLEX KA166 maro 100mmx50m p180 4

 � Rolă abrazivă pe suport textil pentru şlefuirea suprafeţelor în 
industria de prelucrare a metalelor şi în construcţii.                                                                                                                          

 � Tip granulă: corund.
 � culoare: maro - roşiatic.
 � Granulații: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180.

rOle SWOrDFlex 

rOle ABrAZIVe

SItă ABrAZIVă

cod Denumire Buc/bax

550350 Sită abrazivă p60 cod 69957387374 10

550351 Sită abrazivă p80 cod 69957387375 10

550352 Sită abrazivă p100 cod 69957387376 10

550353 Sită abrazivă p120 cod 69957387377 10

550354 Sită abrazivă p150 cod 69957387378 10

550355 Sită abrazivă p180 cod 69957387379 10

 � Sită abrazivă pentru șlefuirea suprafețelor acoperite 
cu vopsea, glet și grund din domeniul construcțiilor și 
amenajărilor interioare. 

 � Randament ridicat. 
 � Nu se încarcă cu material. 
 � poate fi folosită pe ambele fețe.

SItă ABrAZIVă

171email: office@temad.ro

Role abrazive / Burete abraziv / Sită abrazivă



 � Raft abrazive  
sWORDfLEX 
cod: 600085

pIetre De pOlIZOr rAFturI

cod Denumire
Buc/
bax

viteza max.  
de lucru

Nr. rotaţii 
maxim permis

550570
piatra de polizor Swordflex 39c 
verde/green  125x20x32mm 
(39c60NvS)

1 35 m/s 5.350  1/min

550571
piatra de polizor Swordflex 39c 
verde/green 150x20x32mm 
(39c60KvS)

1 35 m/s 4.500  1/min

cod Denumire Buc/bax
viteza max.  

de lucru
Nr. rotaţii 

maxim permis

550572
piatra de polizor Swordflex 
38A alba/white 125x20x32mm 
(38A60KvS)

1 35 m/s 5.350  1/min

550573
piatra de polizor Swordflex 
38A alba/white 150x20x32mm 
(38A60NvS)

1 35 m/s 4.500  1/min

cod Denumire
Buc/
bax

viteza max.  
de lucru

Nr. rotaţii 
maxim permis

550574
piatra de polizor Swordflex A maro/
brown 125x20x32mm (A60NvS)

1 35 m/s 5.350  1/min

550575
piatra de polizor Swordflex A maro/
brown 150x20x32mm (A46NvS)

1 35 m/s 4.500  1/min

550576
piatra de polizor Swordflex A maro/
brown 200x20x32mm  (A60NvS)

1 35 m/s 3.350  1/min

 � piatră de polizor pentru scule din carburi şi 
metale neferoase.  

 � Avantaje: o rată perfectă de polizare și 
finisare la materialele neferoase. 

 � Tip granulă: carbură verde de siliciu.
 � culoare: verde.

 � piatră de polizor pentru: îndepărtare 
material şi ascuţire scule din oţeluri aliate. 

 � Avantaje: rată maximă de îndepărtare de 
material și fără încălzire pe oțeluri de scule. 

 � Tip granulă: electrocorindon nobil - alb.
 � culoare: alb.

 � piatră de polizor pentru  uz general - 
îndepărtare material, debavurare şi finisare. 

 � Avantaje: rată maximă de polizare, finisare  
și o bună durată de viață a corpului abraziv. 

 � Tip granulă: electrocorindon normal - maro. 
 � culoare: maro.

pIAtră De pOlIZOr SWOrDFlex  
39C VerDe

pIAtră De pOlIZOr SWOrDFlex  
38A AlB

pIAtră De pOlIZOr SWOrDFlex  
A MArO

172 www.temad.ro

Pietre de polizor



burghie

starK boHrer

BURGHIE



cod Denumire Buc/bax

752030 Burghiu metal 0,9mm cod 40000900 10

752000 Burghiu metal 1,0mm cod 40001000 10

752001 Burghiu metal 1,5mm cod 40001500 10

752002 Burghiu metal 2,5mm cod 40002500 10

752003 Burghiu metal 3,0mm cod 40003000 10

752004 Burghiu metal 3,5mm cod 40003500 10

752005 Burghiu metal 4,0mm cod 40004000 10

752006 Burghiu metal 4,2mm cod 40004200 10

752007 Burghiu metal 4,5mm cod 40004500 10

752008 Burghiu metal 5,0mm cod 40005000 10

752009 Burghiu metal 5,2mm cod 40005200 10

752010 Burghiu metal 5,5mm cod 40005500 10

752011 Burghiu metal 6,0mm cod 40006000 10

752012 Burghiu metal 6,5mm cod 40006500 10

752013 Burghiu metal 7,0mm cod 40007000 10

752014 Burghiu metal 7,5mm cod 40007500 10

752015 Burghiu metal 8,0mm cod 40008000 10

752016 Burghiu metal 8,5mm cod 40008500 10

752027 Burghiu metal 9,0mm cod 40009000 10

752017 Burghiu metal 9,5mm cod 40009500 10

752019 Burghiu metal 10,5mm cod 40010500 10

752018 Burghiu metal 10mm cod 40010000 10

752020 Burghiu metal 12mm cod 40012000 10

752028 Burghiu metal 13mm cod 40013000 10

cod Denumire Buc/bax

752021 Burghiu SUpER pRO 3mm cod 41003000 10

752022 Burghiu SUpER pRO 4mm cod 41004000 10

752023 Burghiu SUpER pRO 5mm cod 41005000 10

752024 Burghiu SUpER pRO 6mm cod 41006000 10

752029 Burghiu SUpER pRO 7mm cod 41007000 10

752025 Burghiu SUpER pRO 8mm cod 41008000 10

752026 Burghiu SUpER pRO 10mm cod 41010000 10

 � set de 19 burghie pentru metal  
în carcasă metalică

cod Denumire Buc/bax

753261 Set burghie metal 19bc 1-10mm 1

 � set de 6 burghie pentru metal  
în carcasă de plastic

cod Denumire Buc/bax

753262 Set burghie metal 6bc 2-8mm 1

Set BurGhIe peNtru MetAl DIN 338

BurGhIu peNtru MetAl DIN 338

hSS Super-prO DIN 338

 � HSS burghiu pentru metal DIN 338.
 � Aplicaţii: oţel, fier, forjate, neferoase, plastic.
 � Diferite dimensiuni.

 � HSS Super-pro burghiu pentru metal DIN 338.
 � Aplicaţii: oţel (aliaj și ne-aliaj), fier, fontă, neferoase, 
plastic, oţeluri speciale, oţel turnat.

 � Diferite dimensiuni.
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cod Denumire Buc/bax

752044 Burghiu metal DIN340 1x33x56cod 44001000 10

752051 Burghiu metal DIN340 3,5x73x112 cod 44003500 10

752040 Burghiu metal DIN340 3x66x100 cod 44003000 10

752045 Burghiu metal DIN340 4,2x78x119 cod 44004200 10

752046 Burghiu metal DIN340 4,5x82x126 cod 44004500 10

752041 Burghiu metal DIN340 4x78x119 cod 44004000 10

752052 Burghiu metal DIN340 5,5x91x132 cod 44005500 10

752042 Burghiu metal DIN340 5x87x132 cod 44005000 10

752048 Burghiu metal DIN340 6,5x97x148 cod 44006500 10

752047 Burghiu metal DIN340 6x91x139 cod 44006000 10

752043 Burghiu metal DIN340 7x102x156 cod 44007000 10

752049 Burghiu metal DIN340 8x109x165 cod 44008000 10

752050 Burghiu metal DIN340 12x134x205 cod 44012000 10

hSS Super-prO extrA-luNG DIN 340

 � HSS Super-pro extra-lung burghiu pentru metal DIN 340.
 � Aplicaţii: oţel (aliaj și ne-aliaj), fier, fontă, neferoase, 
plastic, oţeluri speciale, oţel turnat.

 � Diferite dimensiuni.



BurGhIu peNtru leMN

cod Denumire Buc/bax

753208 Burghiu lemn cv 10x133 1

753209 Burghiu lemn cv 11x142 1

753210 Burghiu lemn cv 12x151 1

753211 Burghiu lemn cv 13x151 1

753212 Burghiu lemn cv 14x151 1

753213 Burghiu lemn cv 15x151 1

753214 Burghiu lemn cv 16x151 1

753203 Burghiu lemn cv 3x61 1

753204 Burghiu lemn cv 4x75 1

753205 Burghiu lemn cv 5x86 1

753206 Burghiu lemn cv 6x97 1

753207 Burghiu lemn cv 8X117 1

 � Burghiu pentru lemn şi plăci aglomerate. 
 � vârf de centrare şi două muchii tăietoare pentru  
o găurire precisă şi rapidă.

ADAptOr MAGNetIC

cod Denumire Buc/bax

752120 Adaptor magnetic 60mm N40 cod 614600 1

CApete ŞuruBelNIŢă (BItI)

cod Denumire Buc/bax

752105 BIT 25mm pH1 (set 25buc) cod 270100 25

752100 BIT 25mm pH2 (set 25buc) cod 270200 25

752106 BIT 25mm pH3 (set 25buc) cod 270300 25

752107 BIT 25mm pZ1 (set 25buc) cod 271100 25

752104 BIT 25mm pZ2 (set 25buc) cod 271200 25

752108 BIT 25mm pZ3 (set 25buc) cod 271300 25

752110 BIT 50mm pH1 (set 10buc) cod 280100 10

752111 BIT 50mm pH2 (set 10buc) cod 280200 10

752112 BIT 50mm pH3 (set 10buc) cod 280300 10

752113 BIT 50mm pZ1 (set 10buc) cod 281100 10

752114 BIT 50mm pZ2 (set 10buc) cod 281200 10

752115 BIT 50mm pZ3 (set 10buc) cod 281300 10

753215 BIT TORSION 25mm pH2 (set 25buc) 25

753217 BIT TORSION 25mm TORX T30 (set 25buc) 25

 � phillips (ph).
 � pozidriv (pz).

 � Torx (T).
 � Diferite dimensiuni.

CAp CheIe tuBulAră MAGNetICă  
Cu prINDere hexAGONAlă

cod Denumire Buc/bax

753226 cap cheie tubulară 8mm magnetică cu prind. hex. 1

 � cap magnetic de cheie tubulară de diferite 
dimensiuni. 

 � viteză crescută de lucru şi siguranță sporită 
datorită magnetului ce fixează şurubul.

BurGhIu peNtru BetON  
Cu prINDere CIlINDrICă

cod Denumire Buc/bax

753154 Burghiu beton prindere normala 10x120 100 

753155 Burghiu beton prindere normala 12x150 50

753156 Burghiu beton prindere normala 14x150 50 

753150 Burghiu beton prindere normala 4x85 100 

753151 Burghiu beton prindere normala 6x100 100 

753152 Burghiu beton prindere normala 7x100 100 

753153 Burghiu beton prindere normala 8x120 100

 � Burghiu pentru beton şi zidărie cu prindere cilindrică
 � Apilcaţii: beton, cărămidă plină şi cu goluri, BcA.

GeOMetrIA CApuluI
 � 2 muchii tăietoare.
 � Activ, cu vârf în formă de daltă.
 � Sudura carburii este extrem de 
rezistentă.

 � vârful de carbură este prins în fante 
adânci şi largi.

GeOMetrIA părȚII ACtIVe
 � 2 spirale cu debit mare
 � spiralele sub formă de S asigură 
eficiență sporită și durabilitate
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•	 Burghiu cu prindere SDS plus.
•	 Aplicaţii: beton, cărămidă, piatră.

cod Denumire Buc/bax

753000 Burghiu SDS-plus pROline 4x110 cod 2020 1

753004 Burghiu SDS-plus pROline 5,5x160 cod 2049 1

753006 Burghiu SDS-plus pROline 5x110 cod 2021 1

753002 Burghiu SDS-plus pROline 5x160 cod 2042 1

753007 Burghiu SDS-plus pROline 6x110 cod 2022 1

753023 Burghiu SDS-plus pROline 6x160 cod 2023 1

753008 Burghiu SDS-plus pROline 6x210 cod 2024 1

753010 Burghiu SDS-plus pROline 7x160 cod 2050 1

753009 Burghiu SDS-plus pROline 8x110 cod 2025 1

753011 Burghiu SDS-plus pROline 8x160 cod 2026 1

753012 Burghiu SDS-plus pROline 8x210 cod 2027 1

753013 Burghiu SDS-plus pROline 8x260 cod 2028 1

753016 Burghiu SDS-plus pROline 10x160 cod 2030 1

753017 Burghiu SDS-plus pROline 10x210 cod 2031 1

753018 Burghiu SDS-plus pROline 10x260 cod 2032 1

753020 Burghiu SDS-plus pROline 12x160 cod 2034 1

753021 Burghiu SDS-plus pROline 12x210 cod 2035 1

753022 Burghiu SDS-plus pROline 12x260 cod 2036 1

753029 Burghiu SDS-plus pROline 14x160 cod 2043 1

753024 Burghiu SDS-plus pROline 14x210 cod 2038 1

753125 Burghiu SDS-plus pROline 14x260 cod 2044 1

•	 set de 7 burghie pentru beton cu prindere  
SDS plus în carcasă metalică

cod Denumire Buc/bax

753260 Set burghieSDS pLUS pROLINE 7bc 5-6-8x110;6-8-10-12x160 1

prINDere DISpONIBIlă
 � SDS-plus.

GeOMetrIA CApuluI
 � 2 muchii tăietoare.
 � Activ, cu vârf în formă de daltă.
 � Sudura carburii este extrem de 
rezistentă.

 � vârful de carbură este prins în 
fante adânci şi largi.

GeOMetrIA părŢII ACtIVe
 � 2 spirale cu debit mare. 
 � Finisare specială a suprafeţelor.

GeOMetrIA CArBurII
 � Burghiu cu prindere SDS plus.
 � Aplicaţii: beton, cărămidă, piatră.

BurGhIu

PROLINE
Pentru o perforare economică
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•	 Burghiu cu prindere SDS plus.
•	 Aplicaţii: beton, cărămidă, piatră, 

beton armat.

cod Denumire Buc/bax

753039 Burghiu SDS 4 pLUS 5x110 cod 2401 1

753042 Burghiu SDS 4 pLUS 5x160 cod 2403 1

753124 Burghiu SDS 4 pLUS 5x210 cod 2404 1

753057 Burghiu SDS 4 pLUS 6,5x160 cod 2412 1

753123 Burghiu SDS 4 pLUS 6,5x210 cod 2478 1

753058 Burghiu SDS 4 pLUS 6,5x260 cod 2413 1

753052 Burghiu SDS 4 pLUS 6x110 cod 2407 1

753053 Burghiu SDS 4 pLUS 6x160 cod 2408 1

753054 Burghiu SDS 4 pLUS 6x210 cod 2409 1

753055 Burghiu SDS 4 pLUS 6x260 cod 2410 1

753062 Burghiu SDS 4 pLUS 7x210 cod 2417 1

753064 Burghiu SDS 4 pLUS 8x160 cod 2419 1

753065 Burghiu SDS 4 pLUS 8x210 cod 2420 1

753066 Burghiu SDS 4 pLUS 8x260 cod 2421 1

753073 Burghiu SDS 4 pLUS 10x160 cod 2428 1

753074 Burghiu SDS 4 pLUS 10x210 cod 2429 1

753075 Burghiu SDS 4 pLUS 10x260 cod 2430 1

753076 Burghiu SDS 4 pLUS 10x310 cod 2431 1

753082 Burghiu SDS 4 pLUS 11x160 cod 2437 1

753084 Burghiu SDS 4 pLUS 12x160 cod 2439 1

753085 Burghiu SDS 4 pLUS 12x210 cod 2440 1

753086 Burghiu SDS 4 pLUS 12x260 cod 2441 1

753091 Burghiu SDS 4 pLUS 13x160 cod 2446 1

753094 Burghiu SDS 4 pLUS 14x160 cod 2449 1

753095 Burghiu SDS 4 pLUS 14x210 cod 2450 1

753098 Burghiu SDS 4 pLUS 14x450 cod 2453 1

GeOMetrIA CApuluI
 � 2 muchii tăietoare.
 � Activ, cu vârf în formă de daltă.
 � Sudura carburii este extrem de 
rezistentă.

 � vârful de carbură este prins în 
fante adânci şi largi.

GeOMetrIA CANelurIlOr
 � Spirală patentată întărită.
 � Spirală cu debit mare.
 � Finisare specială a suprafeţelor.

prINDere DISpONIBIlă
 � SDS-plus.

GeOMetrIA CArBurII
 � carbura de cea mai înaltă calitate.
 � Muchii teşite patentate.
 � vârf de centrare.

BurGhIu

4  PLUS
Viteză mare - Vibraţii mici
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•	 Burghiu cu prindere SDS-plus.
•	 Aplicaţii: beton armat, beton, piatră, 

beton aerat, cărămidă cu goluri.

cod Denumire Buc/bax

753161 Burghiu SDS-ZENTRO plus 10x160 1

753165 Burghiu SDS-ZENTRO plus 10x210 1

753171 Burghiu SDS-ZENTRO plus 10x260 1

753173 Burghiu SDS-ZENTRO plus 10x310 1

753166 Burghiu SDS-ZENTRO plus 12x210 1

753223 Burghiu SDS-ZENTRO plus 12x260 1

753167 Burghiu SDS-ZENTRO plus 14x210 1

753159 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6,5x160 1

753163 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6,5x210 1

753169 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6,5x260 1

753172 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6,5x310 1

753157 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6x110 1

753158 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6x160 1

753162 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6x210 1

753168 Burghiu SDS-ZENTRO plus 6x260 1

753160 Burghiu SDS-ZENTRO plus 8x160 1

753164 Burghiu SDS-ZENTRO plus 8x210 1

753170 Burghiu SDS-ZENTRO plus 8x260 1

VârF SOlID De CArBură DINtr-O 
SINGură BuCAtă, SIMetrIe 4x90°

 � Toate cele 4 muchii ale carburii taie uniform 
şi nu se blochează când întâlnesc armătura.

 � Găuri precise conform normelor pGM. 

VârF De CeNtrAre
 �  pentru găuriri centrate, de mare 

acurateţe.
 �  Nu alunecă: „punct ochit, punct lovit“.

MArGINI teșIte pAteNtAte  
Ale CArBurII 

 �  vârful solid de carbură dintr-o singură 
bucată şi marginile teșite patentate 
garantează performanţe optime la 
impactul cu armătura şi vibraţii reduse.

MAxIMIZAreA SuprAFeŢeI  
De CONtACt

 �  Suportul lateral şi maximizarea 
suprafeţei de contact între carbură 
şi corpul burghiului compensează 
forţele de torsiune.

prINDere DISpONIBIlă
 � SDS-plus.

GeOMetrIA VârFuluI
 �  Simetrie 4x90°. 
 �  Maximizarea suprafeţei de   
contact între carbura şi  
corpul burgiului.

 � Sudura carburii este extrem  
de rezistentă.

GeOMetrIA SpIrAleI
 � Toate cele 4 muchii ale carburii  
taie uniform.

 � Rezistenţă optimă a miezului 
burghiului.

 � Geometrie cu debit mare  
a spiralei.

 � Finisare specială a suprafeţei.

reZISteNŢă OptIMă A 
MIeZuluI BurGhIuluI

GeOMetrIA SpIrAlelOr 
ASIGură uN DeBIt MAre

GeOMetrIA CArBurII
 �  vârf carbură dintr-o  
singură bucată.

 �  Margini teșite patentate.
 �  vârf de centrare.

BurGhIu SDS pluS

ZENTRO
Precizie ridicată, vibraţii reduse
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rafturi

 � stand burghie 
cod: 600055

 � casetă burghie 
cod: 600056
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ASIGurĂ-TE cĂ uMIdITATEA Nu-ţI vA crEA PrOBLEME! 

prOteCȚIe MAxIMă îMpOtrIVA uMIDItăȚII. AIr MAx.



Dibluri

Șuruburi

Ancore



cod Denumire Buc/bax

281370 Diblu lung şurub cap hex WpK 10x140 50

281371 Diblu lung şurub cap hex WpK 10x160 50

281372 Diblu lung şurub cap hex WpK 10x180 50

281375 Diblu lung şurub cap hex WpK 12x120 50

281376 Diblu lung şurub cap hex WpK 12x140 50

281377 Diblu lung şurub cap hex WpK 12x160 50

281378 Diblu lung şurub cap hex WpK 12x180 50

DIBlu luNG ŞuruB  
CAp hexAGONAl WpK

 � Diblu lung cu expandare în 2 direcţii + şurub cap 
hexagonal (DIN571).

 � Material: polipropilenă, rezistenţă la rupere, intemperii, 
produse chimice şi îmbătrânire.

 � Aplicaţii: fixări grele în materiale, precum: piatră, beton, 
cărămidă plină şi cu goluri, BcA.

 � Lungimea mare a părţilor expandabile asigură o fixare 
optimă, chiar şi în materiale dificile, precum cărămida 
cu goluri sau BcA. 

 � Gulerul împiedică afundarea diblului în gaură.

cod Denumire Buc/bax

280017 Diblu cu cui metalic tip Yp 6x40 200

280018 Diblu cu cui metalic tip Yp 6x60 200

280019 Diblu cu cui metalic tip Yp 6x80 100

280020 Diblu cu cui metalic tip Yp 8x60 100

280021 Diblu cu cui metalic tip Yp 8x80 100

280022 Diblu cu cui metalic tip Yp 8x100 100

280291 Diblu cu cui metalic tip Yp 8x140 50

280292 Diblu cu cui metalic tip Yp 8x160 50

280396 Diblu cu cui metalic tip Yp 10x80 50

280235 Diblu cu cui metalic tip Yp 10x100 50

280236 Diblu cu cui metalic tip Yp 10x120 50

280394 Diblu cu cui metalic tip Yp 10x140 50

280395 Diblu cu cui metalic tip Yp 10x160 50

DIBlu Cu CuI MetAlIC

 � Diblu cu guler şi șurub metalic cu montaj prin lovire. 
Fixare rapidă şi posibilitatea demontării ansamblului.

cod Denumire Buc/bax

281354 Diblu Bx cu şrb.tip L H10+Hp6 10x50 100

281355 Diblu Bx cu şrb.tip L H12+Hp8 12x60 50

281351 Diblu Bx cu şrb.tip L H6+Hp3 6x30 200

281352 Diblu Bx cu şrb.tip L H8+Hp4 8x40 100

281353 Diblu Bx cu şrb.tip L H8+Hp5 8x40 100

DIBlu Bx Cu ŞuruB tIp l

 � Diblu cu expandare în 4 direcţii + şurub tip L. 
 � Material: polipropilenă, rezistenţă la rupere,  
intemperii, produse chimice şi îmbătrânire. 

 � Aplicaţii: fixări în materiale, precum: piatră,  
beton, cărămidă plină şi cu goluri, BcA.

cod Denumire Buc/bax

281363 Diblu lung cu şurub WpX 10x120 50

281364 Diblu lung cu şurub WpX 10x140 50

281365 Diblu lung cu şurub WpX 10x160 50

281361 Diblu lung cu şurub WpX 8x100 100

281360 Diblu lung cu şurub WpX 8x80 100

DIBlu luNG Cu ŞuruB Wpx 

 � Diblu lung cu expandare în 2 direcţii + şurub cap înecat. 
 � Material: polipropilenă, rezistenţă la rupere, intemperii, 
produse chimice şi îmbătrânire. 

 � Aplicaţii: fixări grele în materiale, precum: piatră, beton, 
cărămidă plină şi cu goluri, BcA.  

 � Lungimea mare a părţilor expandabile asigură o fixare 
optimă chiar şi în materiale dificile, precum cărămidă cu 
goluri sau BcA. 

 � Gulerul împiedică afundarea diblului în gaură.

Sisteme de fixare
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cod Denumire Buc/bax

281307 Diblu univers. cu guler 10x62 UK 100

281309 Diblu univers. cu guler 12x72 UK 100

281303 Diblu univers. cu guler 6x37 UK 200

281305 Diblu univers. cu guler 8x52 UK 100

DIBlu uNIVerSAl Cu Guler

 � Diblu cu guler din polipropilenă, rezistent la rupere, 
intemperii, produse chimice şi îmbătrânire.

 � Gulerul împiedică afundarea diblului în gaură.
 � Aplicaţii: fixări uşoare în materiale, precum: piatră, 
beton, cărămidă plină şi cu goluri, gips-carton.

 � Dimensiunea şurubului trebuie să fie cu 5mm mai mare 
decât lungimea diblului + grosimea materialului fixat.

CARACTERISTICI TEHNICE

GREUTATE*

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280000 Șurub autofiletant gips carton 3,5x25 1000

280001 Șurub autofiletant gips carton 3,5x35 1000

280002 Șurub autofiletant gips carton 3,5x45 1000

280003 Șurub autofiletant gips carton 3,5x55 500

280323 Șurub autofiletant gips carton 4,2x70 500

280324 Șurub autofiletant gips carton 4,2x90 250

șuruB peNtru GIpS-CArtON, 
FIlet COMplet Cu pAS FIN  
(peNtru MetAl)

 � Şurub cu cap înecat, şliţ philips No2, 
M=4,5-5, 1.

 � Filet: cu pas fin, complet/incomplet,  
filet cu două începuturi.

 � vârf: ascuţit.
 � Acoperire: fosfatat, de culoare gri.
 � Material: oţel c1018, c1022.
 � Duritatea miezului: 290-450 Hv.
 � Duritatea stratului superior: 550-720 Hv.

cod Denumire Buc/bax

281313 Diblu Expandare x4 BX 10x50 100

281314 Diblu Expandare x4 BX 12x60 100

281315 Diblu Expandare x4 BX 14x75 50

281311 Diblu Expandare x4 BX 6X30 200

281312 Diblu Expandare x4 BX 8x40 200

DIBlu expANDAre x4 Bx

 � Diblu cu expandare în 4 direcţii din polipropilenă, 
rezistent la rupere, intemperii, produse chimice şi 
îmbătrânire.

 � Aplicaţii: fixări medii în materiale, precum: piatră, beton, 
cărămidă plină şi cu goluri, BcA.

 � Diblul asigură o fixare optimă datorită expandării  
în 4 direcţii. Zimţii asigură o fixare precisă şi  
previn rotirea diblului şi smulgerea din gaură.  
Gulerul împiedică afundarea diblului în gaură.

Sisteme de fixare
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CARACTERISTICI TEHNICE

GREUTATE*

4,2x70 4,30

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280371 Șurub autofiletant gips carton lemn 3,5x25 1000

280372 Șurub autofiletant gips carton lemn 3,5x35 1000

280373 Șurub autofiletant gips carton lemn 3,5x45 1000

280375 Șurub autofiletant gips carton lemn 3,5x55 500

cod Denumire Buc/bax

280005 Șurub autoforant gips carton 3,5x25 1000

280006 Șurub autoforant gips carton 3,5x35 1000

280124 Șurub autoforant gips carton 3,5x45 1000

280008 Șurub autoforant gips carton 3,5x55 500

șuruB peNtru GIpS-CArtON, 
FIlet COMplet Cu pAS MAre 
(peNtru leMN)

șuruB peNtru GIpS-CArtON,  
peNtru prOFIle MetAlICe Cu GrOSIMeA 
De pâNă lA 2 MM

 � Şurub cu cap înecat, şliţ philips No2, 
M=4,5-5, 1.

 � Filet: cu pas mare, complet/incomplet.
 � vârf: ascuţit.
 � Acoperire: fosfatat, culoare gri.
 � Material: oţel c1018, c1022.
 � Duritatea miezului: 290-450 Hv.
 � Duritatea stratului superior: 550-720 Hv.

 � Șurub cu cap înecat, șliț philips No2, M=4,5-5, 1.
 � Filet: cu pas fin.
 � vârf: autoforant No2.
 � Acoperire: zincat alb sau fosfatat.
 � Lungimea filetului Lt - complet.
 � Forța max. Ia torsiune: 2,80 Nm (3,5x); 4,59 Nm (4,2x).
 � Material: Oțel c1022, c1018.
 � Duritatea miezului: 270-425 Hv.
 � Duritatea stratului superior: 560 MIN Hv.
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CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280260 Șurub autoforant cap plat + șaibă 4,2x13 1000

280359 Șurub autoforant cap plat + șaibă 4,2x16 1000

280279 Șurub autoforant cap plat + șaibă 4,2x19 1000

cod Denumire Buc/bax

280009 Șurub autoforant profile metal zn 3,5x9,5 1000

șuruB peNtru FIxAreA ŞI 
prINDereA MetAluluI ŞI A 
prOFIlelOr MetAlICe Cu 
GrOSIMeA De pâNă lA 2 MM

șuruB peNtru FIxAreA plăCIlOr șI A 
prOFIlelOr MetAlICe Cu GrOSIMeA De 
pâNă lA 2 MM � Șurub cu cap plat și șaibă: șliț philips No. 2, 

M = 4,5-5,1.
 � Filet: cu pas fin.
 � vârf: autoforant.
 � Acoperire: zincat alb.
 � Lungimea filetului Lt - complet.
 � Forța minimă de rupere: 4,5 Nm.
 � Duritatea miezului: 240-425 Hv.
 � Duritatea stratului superior: 560 MIN Hv.
 � Material: oțel c1022.

 � Șurub cu cap bombat, șlit philips No2.
 � Filet: complet.
 � vârf: autoforant.
 � Acoperire: zincat alb sau fosfatat.
 � Lungimea filetului Lt- complet.
 � Forța minimă de rupere: 3,5 Nm.
 � Duritatea miezului: 240-425 Hv.
 � Duritatea stratului superior: 550 MIN Hv.
 � viteza recomandată de înșurubare: 2500 rot/min.
 � Material: oțel c1 022.
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CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

șuruB AutOFOrANt peNtru tABlă, VârF 
reDuS, FIlet peNtru leMN șI șAIBă DIN epDM 
GrOSIMe 2,4-2,8 mm

 � cap hexagonal cu guler, pentru cheia de 8 mm.
 � Filet: cu pas mare.
 � vârf: autoforant (redus).
 � Acoperire: zincat alb.
 � culori suplimentare: gama RAL.
 � Duritatea miezului: 240-425 Hv.
 � Duritatea suprafeței superioare: MIN 560 Hv.
 � Material: oțel c1 022.
 � Forța maximă de înșurubare: 65kg/cm (6 ,5 Nm).
 � Grosimea maximă a plăcii/profilului folosit: 3mm.

cod Denumire Buc/bax

280152 Șurub cap hex vf redus fără șaibă zn 4,8x38 500

280238 Șurub cap hex vf redus și șaibă zn 4,8x25 250

280119 Șurub cap hex vf redus și șaibă zn 4,8x35 250

280270 Șurub cap hex vf redus și șaibă zn 4,8x38 250

280194 Șurub cap hex vf redus și șaibă zn 4,8x50 200

280142 Șurub cap hex vf redus și șaibă zn 4,8x55 200

516199 Șurub autoforant tablă ZN 4,8x20 WFD Oc ARG SY 250

280409 Șurub autoforant tablă 4,8x25 RAL3011 SY 250

517363 Șurub autoforant tablă 4,8X35 RAL6005 SY 100

515921 Șurub autoforant tablă 4,8x35 RAL3011 SY 250

517368 Șurub autoforant tablă 4,8x35 RAL5010 250

515922 Șurub autoforant tablă 4,8x35 RAL8017 250

517438 Șurub autoforant tablă 4,8x50 8017  SY 100

= valabil pe Comandă speCială

cod Denumire Buc/bax

280370 Șaibă EpDM zincată alb 4,8x12,7 500

280420 Șaibă EpDM zincată alb 4,8x14 500

șAIBă Cu MeMBrANă CAuCIuCAtă epDM

 � Șaiba cu membrană cauciucată din EpDM este fabricată din 
etilenă, propilenă, dienă, metilen.

 � Nu se folosește fără șurub. La colorarea șurubului, partea 
metalică a șaibei se colorează în culoarea șurubului.

 � Acoperirea părții metalice: zincat alb.
 � Materialul din care este făcută membrana: neopren sau EpDM.  
E - etilenă, p- propilenă, D - dienă, M - metilenă

 � Grosimea membranei EpDM: 2,4- 2,8mm.

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă
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Dimensiune 3,9x13 3,9x16 3,9x19 3,9x22 3,9x25 3,9x32 3,9x35
L, mm 12,3-13,7 15,3-16,7 18,3-19,7 21,3-22,7 24,3-25,7 31,3-32,7 34,3-35,7

U, mm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Q, mm 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53

A, mm 7,14-7,50 7,14-7,50 7,14-7,50 7,14-7,50 7,14-7,50 7,14-7,50 7,14-7,50

P, mm 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4

D, mm 3,75-3,91 3,75-3,91 3,75-3,91 3,75-3,91 3,75-3,91 3,75-3,91 3,75-3,91

d, mm 2,76-2,92 2,76-2,92 2,76-2,92 2,76-2,92 2,76-2,92 2,76-2,92 2,76-2,92

Dp, mm 3,05-3,20 3,05-3,20 3,05-3,20 3,05-3,20 3,05-3,20 3,05-3,20 3,05-3,20

H, mm 2,4-2,5 2,4-2,5 2,4-2,5 2,4-2,5 2,4-2,5 2,4-2,5 2,4-2,5

T, mm 4,5-5,5 4,5-5,5 4,5-5,5 4,5-5,5 4,5-5,5 4,5-5,5 4,5-5,5

Greutate 1000

buc., kg 0,90 1,07 1,26 1,43 1,50 1,98 2,16

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280012 Șurub autoforant ferestre zn 3,9x16 1000

280013 Șurub autoforant ferestre zn 3,9x19 1000

280014 Șurub autoforant ferestre zn 3,9x22 1000

280015 Șurub autoforant ferestre zn 3,9x25 1000

280016 Șurub autoforant ferestre zn 3,9x32 1000

șuruB AutOFOrANt peNtru  
prOFIle pVC (șuruB AutOFOrANt  
peNtru FereStre)

 � Șurub autoforant cu cap înecat, șliț philips No 2,  
M = 4,5-5,1.

 � Filet: cu pas fin.
 � vârf: autoforant.
 � Acoperire: zincat alb sau galben.
 � Lungimea filetului Lt- complet.
 � Forța minimă de rupere: 3,4 Nm.
 � Duritatea miezului: 240-425 Hv.
 � Duritatea stratului superior: MIN 560 Hv.
 � viteza recomandată Ia înșurubare: 2500 roUmin.
 � Material: oțel c1022.

șuruB peNtru MONtAJul ușIlOr șI 
FereStrelOr (îN pereȚI De BetON)

 � cap înecat cu răbușuri pentru o fixare mai bună, șliț 
Torx No 30.

 � Filet: trecător (cu diametru diferențiat hi-low) pe Li.
 � vârf: autofiletant.
 � Acoperire: zincat alb.
 � Lungimea filetului Lt - complet.
 � Forță maximă de rotație: 25,00 Nm.
 � Duritatea miezului: 320-410 Hv.
 � Duritatea stratului superior: MIN 450-750 Hv.
 � Forța minimă de smulgere (beton 825): 2,50 KN.
 � Material: oțel c1022.

Dimensiune 7,5x72 7,5x92 7,5x112 7,5x132 7,5x152 7,5x182 7,5x202
D, mm 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65

D1, mm 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70

d, mm 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45

P, mm 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75

A, mm 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8

K, mm 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40 3,30-3,40

Q, mm 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80

L, mm 70-74 90-94 110-114 130-134 150-154 180-184 200-204

Li, mm 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35

Greutate 1000

buc., kg 14,00 18,00 22,00 26,30 30,30 36,20 36,20

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280191 Șurub pt beton zng 7,5x72 100

280026 Șurub pt beton zng 7,5x92 100

280027 Șurub pt beton zng 7,5x112 100

280028 Șurub pt beton zng 7,5x132 100

280029 Șurub pt beton zng 7,5x152 100

280030 Șurub pt beton zng 7,5x182 100
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Dimensiune 3,0 (12-40) 3,5 (12-50) 4,0 (12-70) 4,5 (16-80) 5,0 (20-120) 6,0 (40-200)
A, mm 5,65-6,00 6,60-7,00 7,60-8,00 8,60-9,00 9,60-10,00 11,50-12,00

H, mm 2,80-3,15 3,00-3,60 3,80-4,15 4,40-4,74 5,00-5,30 5,90-6,05

D, mm 2,78-3,05 3,25-3,50 3,75-4,05 4,30-4,55 4,75-5,05 5,80-6,05

d, mm 1,60-1,93 2,00-2,30 2,40-2,50 2,60-2,80 2,80-3,10 3,60-4,00

P, mm 1,35 1,60 1,80 2,00 2,20 2,60

Q, mm 1,60-2,10 1,76-2,16 2,05-2,50 2,45-3,00 2,85-3,40 3,00-3,55

M, mm 3,0 4,0 4,4 4,8 5,3 6,3

Şliţ Pz1 Pz2 Pz2 Pz2 Pz2 Pz3

Forţa min.

de rupere, Nm 1,5 2,0 3,0 4,3 6,2 10,8

L lungime

filet, mm 0,75-1,2 0,75-1,2 0,75-1,45 0,85-1,45 1,0-1,7 1,2-1,9

L L,mm <80 80 90 100 >100

Lt, mm complet 60 60 60 70

LUNGIMEA FILETULUI ÎN DEPENDENŢĂ DE LUNGIMEA ŞURUBULUI

CARACTERISTICI TEHNICEșuruB uNIVerSAl peNtru leMN 
(șI Alte MAterIAle leMNOASe)

 � cap înecat, șliț pozi.
 � Filet: complet / incomplet.
 � vârf: autofiletant.
 � Acoperire: zincat alb sau galben.
 � Forța minimă de rupere: 1,5-10,8 Nm.
 � Duritatea miezului: 320-450 Nv.
 � Duritatea stratului superior: MIN 550 Nv.
 � Material: oțel c1022.

cod Denumire Buc/bax

280333 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,0x16 1000

280334 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,0x20 1000

280205 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,0x25 1000

280335 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,0x30 1000

280336 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,0x35 1000

280337 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,0x40 1000

280390 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,0x50 500

280339 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x16 1000

280357 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x18 1000

280233 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x20 1000

280340 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x25 1000

280143 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x30 1000

280341 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x35 1000

280342 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x40 500

280343 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x45 500

280176 Șurub autofiletant lemn cap înecat 3,5x50 500

280043 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x16 1000

280408 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x18 1000

280132 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x20 1000

280344 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x25 1000

280206 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x30 1000

280358 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x35 500

280345 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x40 500

280184 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x50 500

280346 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x60 500

280285 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x70 500

280085 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,0x80 250

280347 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x25 1000

280208 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x30 1000

280348 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x35 500

280185 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x40 500

= valabil pe Comandă speCială

cod Denumire Buc/bax

280086 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x45 500

280164 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x50 500

280046 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x60 500

280349 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x70 500

280174 Șurub autofiletant lemn cap înecat 4,5x80 250

280050 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x100 200

280263 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x120 200

280267 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x25 1000

280135 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x30 1000

280350 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x35 500

280175 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x40 500

280254 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x45 500

280126 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x50 500

280351 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x60 500

280049 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x70 250

280352 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x80 250

280136 Șurub autofiletant lemn cap înecat 5,0x90 250

280146 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x100 100

280165 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x110 100

280147 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x120 100

280149 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x140 100

280150 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x150 100

280253 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x160 100

280151 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x180 100

280255 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x40 500

280407 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x45 500

280353 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x50 500

280354 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x60 250

280211 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x70 250

280355 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x80 250

280356 Șurub autofiletant lemn cap înecat 6,0x90 200
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CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280325 Șurub autofiletant lemn cap hexag 6x50 200

280326 Șurub autofiletant lemn cap hexag 6x60 200

280168 Șurub autofiletant lemn cap hexag 6x80 200

280331 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x60 200

280405 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x70 200

280332 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x80 200

280406 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x90 100

280169 Șurub autofiletant lemn cap hexag 6x100 100

280170 Șurub autofiletant lemn cap hexag 6x120 100

280172 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x100 100

280404 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x110 100

280055 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x120 100

280327 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x140 50

280328 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x150 50

280329 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x160 50

280330 Șurub autofiletant lemn cap hexag 8x180 50

șuruB peNtru FIxAreA 
eleMeNtelOr DIN leMN (DIN 571)

 � cap hexagonal.
 � Filet: cu pas mare.
 � vârf: autofiletant.
 � Acoperire: zincat alb.
 � Lungimea filetului Lt=L *0.6.
 � Duritate: gr. 4.8.
 � Duritatea miezului: 220 Nv.
 � Duritatea stratului superior: MIN 240 Hv.
 � Material: oțel c1022.

cod Denumire Buc/bax

280431 Ancoră pt montaj uși și ferestre 10x72 100

280432 Ancoră pt montaj uși și ferestre 10x92 100

280424 Ancoră pt montaj uși și ferestre 10x112 100

280411 Ancoră pt montaj uși și ferestre 10x132 50

280425 Ancoră pt montaj uși și ferestre 10x152 50

ANCOră peNtru MONtAJul 
FereStrelOr ŞI uŞIlOr

 � Destinată pentru montarea prin 
străpungere a ușilor și ferestrelor în pereți 
de beton, piatră, cărămidă sau BcA. 
Ancora este compusă din: tub secționat 
longitudinal, expandabil, șurub cu șlit pz3  
și piuliță conică.

 � Fixarea ancorei se face mai întâi în perete și 
mai apoi în materialul fixat. 

 � Grosimea tubului Ia ancora pentru montaj 
ferestre și uși este de 0,8mm. La o grosime 
mai mică de 0,7mm, calitatea fixării este 
grav afectată.

Sisteme de fixare

email: office@temad.ro 189



CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

tIJă FIletAtă, DIN 976 (StANDArD 
VeChI DIN 975) 1 Metru / 2 MetrI

 � Material: oțel c1008.
 � Acoperire: zincat.
 � Filet: metric, normal, precizie - medie.
 � Este folosită pentru prelungirea, îmbinarea și fixarea 
construcțiilor cu filet metric și pentru montarea 
grinzilor, a sistemelor de ventilație și a construcțiilor 
suspendate.

cod Denumire Buc/bax

280031 Tijă filetată DIN975 6x1000 1

280032 Tijă filetată DIN975 8x1000 1

280121 Tijă filetată DIN975 10x1000 1

280033 Tijă filetată DIN975 12x1000 1

280122 Tijă filetată DIN975 14x1000 1

280034 Tijă filetată DIN975 16x1000 1

280123 Tijă filetată DIN975 18x1000 1

280196 Tijă filetată DIN975 20x1000 1

= valabil pe Comandă speCială
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CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280391 Diblu cu montaj prin lovire,zn 6x40 100

DIBlu Cu MONtAJ prIN lOVIre

 � Este destinat fixării rapide a elementelor metalice, 
profilelor, planșeelor și a tavanelor suspendate 
în materiale de tip beton, piatră, cărămidă. Are o 
rezistență termică sporită.

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

cod Denumire Buc/bax

280293 piuliță pentru beton 10x12x40 50

pIulIȚă peNtru BetON

 � Este utilizată pentru fixarea materialelor și a utilajelor în 
beton, piatră, cărămidă.

 � Montarea este simplă și rapidă - se fixează în gaura potrivită 
cu diametrul și lungimea ancorei, se desface în interior cu 
ajutorul unui instrument special. După care, pentru fixarea 
definitvă în piuliță se înfiletează tija sau șurubul metric.
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CARACTERISTICI TEHNICE

șuruB Cu CAp hexAGONAl,  
DIN-eN_ISO 4017, (StANDArD VeChI  
DIN 933), ZINCAt, DurItAte Gr. 8,8

 � Material: oțel c1 035.
 � Acoperire: zincat.
 � Filet: complet, metric, normal, precizie- medie (6g).

cod Denumire Buc/bax

280385 Șurub DIN933 gr.8.8 M6x70 100

280386 Șurub DIN933 gr.8.8 M6x90 100

280231 Șurub DIN933 gr.8.8 M6x120 100

280306 Șurub DIN933 gr.8.8 M8x25 100

280062 Șurub DIN933 gr.8.8 M8x40 100

280224 Șurub DIN933 gr.8.8 M8x100 100

280067 Șurub DIN933 gr.8.8 M10x100 50

280380 Șurub DIN933 gr.8.8 M12x35 50

280903 Șurub DIN933 gr.8.8 M12x40 50

280316 Șurub DIN933 gr.8.8 M12x70 50

280200 Șurub DIN933 gr.8.8 M12x100 25

280217 Șurub DIN933 gr.8.8 M14x60 1

280381 Șurub DIN933 gr.8.8 M16x50 1

280216 Șurub DIN933 gr.8.8 M16x60 1

280257 Șurub DIN933 gr.8.8 M18x40 1

280434 Șurub DIN933 gr.8.8 M20x50 1

280240 Șurub DIN933 gr.8.8 M20x60 1

= valabil pe Comandă speCială

CARACTERISTICI TEHNICE

șuruB MetrIC Cu CAp tOrBANt, 
DIN 603

 � Material: oțel c1008.
 � Acoperire: zincat.
 � Filet: metric, normal, precizie- medie.

cod Denumire Buc/bax

280360 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x30 100

280080 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x40 100

280081 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x50 100

280082 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x60 100

280157 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x70 100

280363 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x80 50

280401 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x90 50

280361 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x100 50

280362 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M6x120 50

280402 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x30 50

280365 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x40 50

280366 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x50 50

280367 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x60 50

280368 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x70 50

280369 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x80 50

280403 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x90 50

280364 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x100 50

280392 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M8x120 50

280104 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M10x40 50

280106 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M10x60 40

280108 Șurub cap Torbant gr4.8 DIN603 M10x80 30

= valabil pe Comandă speCială

Sisteme de fixare
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CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

șAIBă plAtă, DIN-eN-ISO 7089 
(StANDArD VeChI DIN 125)

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

pIulIȚă hexAGONAlă, ZINCAtă 
DIN-eN-ISO 4032  
(StANDArD VeChI DIN 934) Gr. 8

cod Denumire Buc/bax

280114 Șaibă plată DIN125 M6 1000

280181 Șaibă plată DIN125 M8 1000

280116 Șaibă plată DIN125 M10 500

280295 Șaibă plată DIN125 M12 500

280296 Șaibă plată DIN125 M14 250

280297 Șaibă plată DIN125 M16 100

280180 Șaibă plată DIN125 M24 50

= valabil pe Comandă speCială

 � Material: oțel c1 008.
 � Acoperire: zincat.
 � Este folosită împreună cu șuruburi și piulițe în 
industria auto și în construcții.

 � Diametrul interior al șaibei este puțin mai mare decât 
diametrul șurubului metric.

cod Denumire Buc/bax

280144 piuliță DIN934 gr8 M4 1500

280145 piuliță DIN934 gr8 M5 1500

280069 piuliță DIN934 gr8 M6 1000

280070 piuliță DIN934 gr8 M8 500

280071 piuliță DIN934 gr8 M10 200

280072 piuliță DIN934 gr8 M12 150

280397 piuliță DIN934 gr8 M18 25

280204 piuliță DIN934 gr8 M24 1

= valabil pe Comandă speCială

 � Material: oțel c1 035.
 � Acoperire: zincat.
 � Filet: metric, normal, precizie- medie (6H).
 � Este folosită în industria auto și în construcții, pentru 
fixarea și îmbinarea diverselor elemente și a detaliilor 
cu ajutorul sistemelor de fixare.

Sisteme de fixare
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CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

șAIBă elAStICă (GrOWer), 
DIN 1278 FOSFAtAtă SAu ZINCAtă

CARACTERISTICI TEHNICE

MARJ DE TOLERANŢ 3%Ă Ă

șAIBă plAtă SpeCIAlă,  
DIN-eN-ISO 7093  
(StANDArD VeChI DIN 9021)

cod Denumire Buc/bax

280038 Șaibă GROWER M6 1000

280037 Șaibă GROWER M8 1000

280036 Șaibă GROWER M10 500

280035 Șaibă GROWER M12 300

= valabil pe Comandă speCială

 � Material: oțel c1 008.
 � Acoperire: fosfatat sau zincat.
 � Este folosită împreună cu șuruburi și piulițe 
pentru evitarea deșurubării, în industria auto și 
în construcții. Diametrul interior al șaibei este 
mai mare decât diametrul șurubului metric.

cod Denumire Buc/bax

280245 Șaibă plată DIN9021 M5 1000

280192 Șaibă plată DIN9021 M6 1000

280189 Șaibă plată DIN9021 M8 500

280298 Șaibă plată DIN9021 M10 250

280299 Șaibă plată DIN9021 M12 200

280300 Șaibă plată DIN9021 M14 100

280301 Șaibă plată DIN9021 M16 100

280250 Șaibă plată DIN9021 M18 50

= valabil pe Comandă speCială

 � Material: oțel c1008.
 � Acoperire: zincat.
 � Șaiba plată specială este fabricată din oțel zincat 
și se folosește în industria auto, în construcții și Ia 
fabricarea mobilei. Este recomandată folosirea șaibei 
împreună cu șuruburi, șuruburi metrice sau cu alte 
elemente de fixare, pentru reducerea presiunii pe 
suprafața de sprijin realizată din materiale subțiri 
(tablă, plastic, lemn, etc.).

Sisteme de fixare
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DIBLURI 
• dibluri standard, universale  

• pentru fixarea ramelor  
• tip cui cu percuţie  

• pentru fixarea în cavităţi  
• sisteme de fixare instalaţii sanitare

ANCORE 
• ancore metalice, ancore chimice  

• fiole chimice 
• tije filetate

CLEME ȘI COLIERE 

PISTOL CU GAZ 



Dibluri tip cui cu percuţie

Option 7 for non-cracked concrete
European technical approval

ETA

ETA-07/0337

 � Dibluri de nylon pur, rezistente la îmbătrânire, la temperaturi 
cuprinse între –40°C şi + 80°C, extrem de rezistente la 
întindere și presiune.

 � Ghid flexibil pentru șurub cu triplu efect: centrează șurubul, 
are efect suplimentar anti-efort de torsiune, se dilată în patru 
direcţii.

 � Recomandate pentru: beton, beton poros, piatră naturală, 
cărămidă plină, cărămidă plină din var cu nisip, cărămidă cu 
goluri, bloc plin de piatră ponce, plăci fibrolemnoase, plăci de 
gips carton etc.

 � Disponibile în variantele: dibluri standard, standard extra 
lungi, multifuncţionale, universale, cu guler, fără guler, dibluri 
metalice pentru gips carton.

 � Diferite lungimi și diametre.

 � Permit fixarea structurilor pe lemn și metal, sunt ușor de 
manevrat datorită adâncimii mici de ancorare de 70 mm în 
orice material și de orice lungime.

 � Zona lungă de expandare și sistemul patentat de extindere 
pe patru direcţii a corpului diblului, asigură fixarea fermă în 
orice material.

 � Recomandate pentru: cărămidă cu goluri, cărămidă plină, 
piatră solidă, cărămidă plină din var cu nisip, beton, beton 
poros – versiunea cu guler salvează o garnitură suplimentară 
și previne formarea coroziunii de contact.

 � Diferite lungimi și diametre.

 � Permit fixarea structurilor pe lemn și metal, sunt ușor de 
manevrat datorită adâncimii mici de ancorare de 70 mm în 
orice material și de orice lungime.

 � Zona lungă de expandare și sistemul patentat de extindere 
pe patru direcţii a corpului diblului, asigură fixarea fermă în 
orice material.

 � Recomandate pentru: cărămidă cu goluri, cărămidă plină, 
piatră solidă, cărămidă plină din var cu nisip, beton, beton 
poros – versiunea cu guler salvează o garnitură suplimentară 
și previne formarea coroziunii de contact.

 � Diferite lungimi și diametre.

 � Recomandate pentru amenajări interioare, 
la fixarea ramelor, a panourilor de scândură 
groasă etc.

 � Îmbinarea exactă între dibluri şi şuruburi 
conduce la un efect de expandare optim şi 
prin aceasta, rezultă forţe de extragere mari.

 � Porţiunea fără fantă previne expandarea 
prematură a diblului în timp ce se bate 
cu ciocanul, iar gulerul diblului împiedică 
pătrunderea cuiului în gaură.

 � Recomandat pentru: beton, cărămidă plină, 
bloc din piatră ponce, piatră naturală, 
cărămidă cu goluri.

 � Diverse lungimi și diametre.

Dibluri stanDarD, universale Dibluri pentru fixarea ramelor

Dibluri pentru fixare în cavităţi
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Option 7 for non-cracked concrete
European technical approval

ETA

Z-21.3-1815
Z-21.3-1816

Aprobat de către 
DIBT Berlin 

pentru folosirea în 
construcţii

Fire resistance 
class

Option 7 for non-cracked concrete
European technical approval

ETA

ETA-06/0124
Option 7 for non-cracked concrete
European technical approval

ETA

ETA-07/0259
Option 7 for non-cracked concrete
European technical approval

ETA

ETA-03/0013

 � Se folosesc pentru fixări și sarcini medii spre mari.
 � Sunt de mai multe tipuri, în funcţie de materialul în care se 
fixează (beton cu / fără fisuri), sarcinile admise, aplicaţiile 
pentru care se utilizează.

 � Disponibile în mai multe lungimi și diametre.

 � Fiola chimică este un dispozitiv de fixare, care utilizează 
îmbinarea dintre oţel, mortar și beton.

 � Materialul recomandat este betonul.
 � Disponibile de la M8 la M30 pentru încărcări mari.

 � Sunt adezivi injectabili pe bază de rășină care își 
demonstrează soliditatea într-o gamă largă de aplicaţii 
cu fixări, cum sunt: console, construcţii din oţel, faţade, 
mecanisme, scări, balustrade, canale pentru cabluri, porţi, 
lucrări spaţiate, la rampe și la acoperișuri.

 � Recomandate pentru beton, piatră naturală, beton cu 
crăpături, cărămidă plină, cărămidă ușoară cu goluri.

ancore metalice

fiole chimice

ancore chimice

tije filetate

 � Sunt diverse modele de tije filetate – tijă 
cu un capăt filet metric iar celălalt capăt 
cu filet pentru lemn și tije cu filet metric.

 � Tijele cu un capăt filet pentru lemn și 
celălalt capăt filet metric se utilizează 
pentru beton, materiale de construcţii 
pline și cu goluri și se folosesc în 
combinaţie cu diblurile multifuncţionale.

 � Cele cu filet metric sunt recomandate 
pentru montarea grinzilor, sistemelor de 
ventilaţie și a construcţiilor suspendate, 
dar sunt folosite și pentru prelungirea, 
îmbinarea și fixarea construcţiilor cu filet 
metric.

 � Împreună cu fiolele chimice sunt 
recomandate pentru fixarea sarcinilor mari 
în beton, în cazul unor distanţe mici, atât 
faţă de margini cât și între axe.

 � Disponibile în diverse lungimi și diametre.
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 � Confecţionate din plastic cu excepţia Clemei Multiclip care este din PP.
 � Se pot monta pe canale de ghidare.
 � Clemele Multiclip datorită construcţiei se pot îmbina între ele.
 � Se pot monta folosind metoda clasică, diblu şi şurub sau prin împuşcare 
folosind pistolul cu gaz şi cuiele potrivite cu materialul în care se 
montează.

 � Diferite dimensiuni.

clemele multiclip, single  
şi Double saniclip

 � Coliere pentru susţinerea ţevilor de cupru sau plastic.
 � Sunt confecţionate din metal galvanizat, alb sau galben.
 � Se pot monta numai în varianta clasică: diblu şi şurub.
 � Diferite dimensiuni.

coliere noKe

 � Trei opţiuni pentru diferite aplicaţii.
 � Sunt confencţionate din material plastic, reglabile, puternice şi rezistente 
– pot susţine greutăţi de până la 30kg.

 � Universale – pot susţine ţevi de cupru, oţel şi plastic de multiple 
diametre.

 � Rapide şi uşor de folosit.
 � Se pot monta folosind metoda clasică, diblu şi şurub sau prin împuşcare 
folosind pistolul cu gaz şi cuiele potrivite cu materialul în care se 
montează.

 � Diferite dimensiuni.

cleme abranYl - abranYl traK, abranYl 
classic şi abranYl max

 � Confecţionată din poliamidă, nu conţine halogen, se poate instala pe 
canale de ghidare.

 � Are o buclă de securitate care fixează mai bine ţevile.
 � Disponibilă în mai multe dimensiuni pentru ţevi cu diametre cuprinse 
între Ø15 – Ø40.

 � Se pot monta în varianta clasică, diblu şi şurub sau prin împuşcare 
folosind pistolul cu gaz şi cuiele potrivite cu materialul în care se 
montează.

 � Diferite dimensiuni.

cleme ch clamp
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 � Coliere metalice, pentru susţinerea ţevilor de stingere a incendiilor.
 � Disponibile în mai multe dimensiuni pentru ţevi cu diametre cuprinse 
între Ø28 – Ø170.

 � Tratate pentru a rezista la foc de 4 ori mai mult decât colierele obişnuite.
 � Diferite dimensiuni.

coliere firclam

 � Cleme din poliamidă pentru fixarea ţevilor de oţel sau cupru.
 � Asigură o fixare rapidă a ţevilor.
 � Şurubul de plastic are nervurile centrate pentru o instalare facilă.
 � Diferite dimensiuni.

cleme taclip

 � Pentru susţinerea Clemelor Abranyl Max, Trak, Muticlip şi Saniclip.
 � Se fixează în perete cu ajutorul Pistolului cu Gaz – Trak-it.
 � Disponibile la lungimi de 1 m, dar sunt pretăiate, astfel încât se pot rupe 
ușor la orice dimensiune, fără ajutorul unor scule speciale.

canale metalice sau Din pvc
– pentru fixarea clemelor

 � Suporţi pentru fixarea ţevilor suspendate.
 � Special concepuţi pentru ajustarea înălţimii şi compensarea 
neregularităţilor.

 � Potriviţi pentru fixarea în beton (EM Support) sau în plăci de metal  
(TZP Support).

 � Tijele sunt confecţionate din oţel zincat – gr. 4.8 şi sunt disponibile în  
4 dimensiuni: M6, M8, M10 şi M12.

suporţi pentru suspenDarea tijelor
EM Support, TZP Support şi tije filetate Thread Rod
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PiSTOl Cu GAZ

 � Pistol cu gaz pentru prinderea tuturor tipurilor 
de coliere sau cleme prin împuşcarea unor cuie 
speciale, fără a mai fi nevoie de diblu şi şurub.

 � Kit-ul conţine un încărcător şi două baterii.
 � Are greutatea de 3,6kg şi într-o secundă se pot 
efectua două prinderi.

 � La acelaşi pistol se pot utiliza 3 tipuri de cuie – 
în funcţie de materialul în care se efectuează 
prinderea: beton, oţel beton, cornier de metal, 
bolţari sau lemn.

pistol cu gaz tracK-it c3
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Electrozi

Sârmă pentru sudare



 � Electrozi bazici cu înveliş format în procent >50% din 
carbonaţi şi cu adaos de pulbere de fier pentru un bun 
randament.

 � Asigură un conţinut redus de hidrogen difuzibil în metalul 
depus, ceea ce conferă o bună rezistenţă la fisurare la rece.

 � Sunt recomandaţi pentru sudarea oţelurilor de calitate pentru 
structuri metalice solicitate dinamic şi static.

 � Arcul arde stabil, stropire redusă, zgura acoperă bine rândul 
de sudură şi se curăţă bine după solidificare şi răcirea 
cordonului depus, bun aspect al sudurii - specific sudurii cu 
electrozi cu înveliş bazic, respectiv uşor solzos.

DuCtIl SuperBAZ

= valabil pe Comandă speCială

cod Denumire conţinut cutii/bax

540004 DUcTIL Superbaz 2,5x350mm 4,0 kg 3

540005 DUcTIL Superbaz 3,25x450mm 5,5 kg 3

540006 DUcTIL Superbaz 4x450mm 5,5 kg 3

540009 DUcTIL Superbaz 3,25x350mm 4,0 kg 3

540016 DUcTIL Superbaz 2x300mm 3,5 kg 3

540019 DUcTIL Superbaz 4x350mm 4,0 kg 3

540030 DUcTIL Superbaz 5x450mm 5,5 kg 3

standarde şi clasificări:
sR En 499 AWs A 5.1 En isO 2560-A 

E 42 4 B 42 H5 E 7018 E 42 4 B 42 H5

Poziţii de sudare: Sudură în toate poziţiile mai puţin vertical descendent

Tip curent: Dc (+); Ac

compoziţia chimică a depozitului:
c % Mn % Si % p % S % S % + p %

0,05-0,9 0,80-1,20 0,25-0,60 max. 0,025 max. 0,015 max. 0,04

caracteristici mecanice ale metalului depus:
Limita de 
curgere
N/mm2

Rezistenţa 
la rupere
N/mm2

Alungirea 
A 5d 

%

Kv J

+20°c 0°c -20°c -40°c

>430 510-640 min. 24 min. 140 min. 100 min. 80 min. 47

DUcTiL - ELEcTROZi PEnTRU sUDAREA  
OţELURiLOR cARBOn Şi sLAB ALiATE
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 � Electrozi cu înveliş rutilic, format din >50% bioxid de titan, de 
grosime medie.

 � Recomandat pentru sudarea construcţiilor metalice uşoare, 
solicitate static, a tablelor subţiri, a stratului de rădăcină.

 � Amorsare foarte bună şi reamorsare uşoară, arc stabil, stropire 
foarte redusă atât în curent continuu cât şi alternativ, aspect 
estetic al cordonului, o foarte bună detaşabilitate a zgurii.

DuCtIl SupertIt FIN rutIlIC

cod Denumire conţinut cutii/bax

540000 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 2,5x350mm 4,5 kg 3

540001 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 3,25x450mm 5,8 kg 3

540002 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 4x450mm 5,8 kg 3

540008 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 3,25x350mm 4,5 kg 3

540017 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 2x350mm 4,5 kg 3

540021 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 2x300mm 3,8 kg 3

540036 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 4x350mm 4,5 kg 3

540039 DUcTIL Supertit Fin Rutilic 2,5x300mm 3,8 kg 3

standarde şi clasificări:
sR En 499 AWs A 5.1

E 38 0 R 12 E 6013

Poziţii de sudare: Sudură în toate poziţiile mai puţin vertical descendent

Tip curent: Dc (-); Ac       Tensiune de mers în gol = min. 50v

compoziţia chimică a depozitului:
c % Mn % Si % p % S %

0,06-0,10 0,30-0,60 0,20-0,50 max. 0,03 max. 0,03

caracteristici mecanice ale metalului depus:
Limita de 
curgere
N/mm2

Rezistenţa 
la rupere
N/mm2

Alungirea 
A 5d 

%

Kv J

+0°c

430-470 490-600 min. 24 min. 47

 � Sârmă plină cuprată pentru sudare în mediu de gaz protector. 
 � Indicată pentru sudarea într-o singură sau mai multe treceri a 
oţelurilor nealiate, cu rezistenţă la rupere la tracţiune până la 
560N/m². 

 � Arcul electric stabil, stropire redusă, aspect estetic al 
cordonului. 

 � Se utilizează pentru sudare în construcţii navale, boilere, 
în industria petrochimică, industria constructoare de 
maşini, construcţii feroviare, fabricarea ţevilor şi în aplicaţii 
electrocasnice.

DuCtIl FIlCOrD C

cod Denumire conţinut cutii/bax

540053 DUcTIL FILcORD-c K300SS 0,8mm cod 2601938 16 kg 1

540054 DUcTIL FILcORD K300SS 1,0mm cod 2601946 16 kg 1

540059 DUcTIL FILcORD-c K300SS 1,2mm cod 2601963 16 kg 1

standarde şi clasificări:
AWs A 5.18-93 En isO 14341-A En isO 14341-A

ER70S-6 G423 c G3Si1 G424 M G3Si1

Poziţii de sudare: Sudură în toate poziţiile mai puţin vertical descendent

Tip curent: Dc +

Gaz: Ar / cO
2
 - Ar / cO

2
 / O

2
 - cO

2
                 M2, M3, c1 (EN439)

Analiza chimică a sârmei:
c % Mn % Si % S % p % cu %

0,06-0,13 1,3-1,6 0,70-1,00 ≤ 0,025 ≤ 0,025 0,25

caracteristici mecanice:
GAZ Tratament termic Rn N/mm2 Rs N/mm2 E % 5d Kv J -30°c Kv J -40°c

Ar/cO
2
 (M21) Stare sudată 510-560 ≥ 430 ≥ 24 ≥ 70 ≥ 47

cO
2

Stare sudată 510-560 ≥ 430 ≥ 24 ≥ 47

DUcTiL - sÂRMă PLină PEnTRU sUDAREA  
OţELURiLOR cARBOn 

DUcTiL - ELEcTROZi PEnTRU sUDAREA  
OţELURiLOR cARBOn Şi sLAB ALiATE
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 � Electrozi cu înveliş rutilic de grosime medie, recomandaţi în 
special pentru sudarea construcţiilor metalice uşoare, tablelor 
subţiri din oţel carbon. 

 � Sunt indicaţi pentru sudarea oţelurilor nealiate cu conţinut 
de carbon de maxim 0,25% pentru structuri uşoare, utilizate 
pentru temperaturi până la 0˚c.

 � Electrozi bazici cu pulbere de fier în înveliş, destinaţi 
structurilor puternic solicitate static şi dinamic şi secţiunilor 
groase din oţeluri slab aliate, la temperaturi de până la -40˚c. 

 � Se recomandă pentru sudarea recipienţilor sub presiune, 
inclusiv pentru industria chimică şi petrochimică, construcţia 
de nave, sudarea ţevilor, fabricarea platformelor marine.

CeMONt SpeeDArC rutIlIC

CeMONt reSIStArC BAZIC

cod Denumire conţinut cutii/bax

542000 cEMONT Speedarc rutilic 2,5x350mm 4,5 kg 3

542001 cEMONT Speedarc rutilic 3,25x450mm 5,8 kg 3

542002 cEMONT Speedarc rutilic 3,25x350mm 4,5 kg 3

542003 cEMONT Speedarc rutilic 2x300mm 3,8 kg 3

542004 cEMONT Speedarc rutilic 4x450mm 5,8 kg 3

542005 cEMONT Speedarc rutilic 5x450mm 5,8 kg 3

cod Denumire conţinut cutii/bax

542100 cEMONT Resistarc Bazic 2,5x350mm 4,0 kg 3

542101 cEMONT Resistarc Bazic 3,25x450mm 5,5 kg 3

542102 cEMONT Resistarc Bazic 4x450mm 5,5 kg 3

542103 cEMONT Resistarc Bazic 3,25x350mm 4,0 kg 3

cEMOnT - ELEcTROZi PEnTRU sUDAREA  
OţELURiLOR cARBOn Şi sLAB ALiATE

 � Electrozi cu înveliş semibazic.
 � Destinaţi sudării oţelurilor inoxidabile austenitice de tipul AISI 
302, 304, 304L.

 � Rezistenţă bună la coroziune intercristalină.
 � comportare foarte bună la sudare, fără stropire, zgura se 
îndepărtează foarte uşor.

DuCtIl StArINOx 308l

cod Denumire conţinut cutii/bax

540007 DUcTIL Starinox 308L 3,25x350mm 4,5 kg 3

540010 DUcTIL Starinox 308L 2,5x300mm 3,7 kg 3

standarde şi clasificări:
sR En 1600 AWs A 5.4

E 19 9 L R 1 2 E 308L - 16

Poziţii de sudare: Sudură în toate poziţiile mai puţin vertical descendent.

Tip curent: Dc (+); Ac

compoziţia chimică a depozitului:
c % Mn % Si % cr % Ni % p % S % FN (WRc-92)

max 0,04 0,50-1,00 0,60-0,90 18,0-21,0 9,0-11,0 max. 0,030 max. 0,020 5-10

caracteristici mecanice ale metalului depus:
Limita de 
curgere
N/mm2

Rezistenţa 
la rupere
N/mm2

Alungirea 
A 4d 

%

Kv J

+20°c

min. 350 min. 520 min. 35 min. 60

DUcTiL - ELEcTROZi PEnTRU sUDAREA  
OţELURiLOR inOXiDABiLE

www.temad.ro204
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2,4’’ (6cm)

N
iv

ele cu
 b

u
lă

 d
e a

er

 � Nivelă compactă cu bulă de aer.
 � Plumb Site® Dual-View™ – vizor tip 
„periscop“ (pentru vizualizare directă și 
din lateral).

 � 2 sau 3 bule de aer în sticlă acrilică.
 � Suprafaţă rectificată în lungime de până 
la 48” (120 cm).

 � Amortizoare de șoc la capete.
 � Precizia nivelării 0,5 mm/m.

 � Nivelă compactă cu bulă de aer.
 � 3 bule de aer pentru măsurare orizontală, verticală 
și în unghi de 45°).

 � Canelură magnetică în formă de „V“ pentru ţevi și 
conducte.

 � Amortizoare de șoc din cauciuc la capete.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740008 KAPRO Nivela 781-40P 40cm 2 bule 16’’ (40cm) 10

740009 KAPRO Nivela 781-40P 60cm 2 bule 24’’ (60cm) 10

740010 KAPRO Nivela 781-40P 80cm 2 bule 32’’ (80cm) 10

740011 KAPRO Nivela 781-40P 100cm 2 bule 40’’ (100cm) 10

740012 KAPRO Nivela 781-40P 120cm 2 bule 48’’ (120cm) 10

740013 KAPRO Nivela 781-40P 150cm 2 bule 60’’ (150cm) 3

740014 KAPRO Nivela 781-40P 180cm 2 bule 72’’ (180cm) 3

740015 KAPRO Nivela mag 781-40PM 60cm 2 bule 24’’ (60cm) 3

740016 KAPRO Nivela mag 781-40PM 120cm 2 bule 48’’ (120cm) 3

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740024 KAPRO Nivela 227C 23cm 3 bule 9’’ (23 cm) 10

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740025 KAPRO Nivela 779-40 40cm 2 bule 16’’ (40 cm) 10

740026 KAPRO Nivela 779-40 50cm 2 bule 20’’ (50 cm) 10

740027 KAPRO Nivela 779-40 60cm 2 bule 24’’ (60 cm) 10

740028 KAPRO Nivela 779-40 80cm 2 bule 32’’ (80 cm) 10

740029 KAPRO Nivela 779-40 100cm 2 bule 40’’ (100 cm) 10

740030 KAPRO Nivela 779-40 120cm 2 bule 48’’ (120 cm) 10

740031 KAPRO Nivela 779-40 150cm 2 bule 60’’ (150 cm) 10

740032 KAPRO Nivela 779-40 180cm 2 bule 72’’ (180 cm) 10

740033 KAPRO Nivela 779-40 200cm 2 bule 80’’ (200 cm) 12

Prindere magnetică 
(Model 781-40PM)

Vizor Plumb Site® 
Dual-View™

 � Nivelă compactă cu bulă de aer.
 � 2 sau 3 bule de aer în sticlă acrilică.
 � Suprafaţa rectificată în lungime de până 
la 48” (120 cm).

 � Amortizoare de șoc din cauciuc la 
capete.

 � Precizia nivelării 0,5 mm/m.

1,6’’ (4cm)

Nivela 781P GeNeSiS

Nivela 779 SPiriT

Nivela 227

2’
’ (

5c
m

)
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 � Se poate prinde de colţuri pentru o măsurare precisă a 
diagonalei.

 � Excelentă extindere a benzii cu posibilitate de blocare.
 � Sistem de prindere de centură.
 � Pro Touch™ – carcasă din cauciuc rezistentă la șocuri.
 � Dimensiuni: 5 m; 8 m.

 � Excelentă extindere a benzii cu posibilitate de blocare.
 � Sistem de prindere de centură.
 � Carcasă din metal.
 � Dimensiuni: 3 m; 5 m.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740037 KAPRO Ruleta 608-5; 5m 5m 12

740038 KAPRO Ruleta 608-8; 8m 8m 12

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740043 KAPRO Ruleta 500-3; 3m 3m 12

740044 KAPRO Ruleta 505-5; 5m CROM 5m 12

ruleTa 500

ruleTa 608
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 � Dreptar cu bulă şi mânere din aluminiu eloxat cu suprafaţa 
tratată Easy Clean™ pentru o curăţire uşoară. 

 � Caracteristici: secţiune dreptunghiulară foarte rezistentă; 
grosime pereţi 2mm, lăţime 100mm.

 � Dreptar simplu din aluminiu eloxat cu suprafaţa tratată Easy 
Clean™ pentru o curăţire uşoară.

 � Caracteristici: secţiune dreptunghiulară; rezistentă; grosime 
pereţi 1mm, lăţime 100mm.

 � Dreptar profil trapez din aluminiu eloxat cu suprafaţa tratată 
Easy Clean™ pentru o curăţire uşoară.

 � Caracteristici: secţiune trapezoidală; grosime pereţi 1.3mm, 
lăţime 97.5mm.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740086 KAPRO Dreptar 153 cu bule și mâner 200cm 10

740087 KAPRO Dreptar 153 cu bule și mâner 250cm 10

740088 KAPRO Dreptar 153 cu bule și mâner 300cm 10

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740080 KAPRO Dreptar 152 fără bule și mâner 250cm 10

740081 KAPRO Dreptar 152 fără bule și mâner 200cm 10

740082 KAPRO Dreptar 152 fără bule și mâner 300cm 10

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740091 KAPRO Dreptar 154 profil trapez 150cm 10

740092 KAPRO Dreptar 154 profil trapez 200cm 10

740093 KAPRO Dreptar 154 profil trapez 250cm 10

drePTar 153 cu bule și mâNer

drePTar 152 fără bule și mâNer

drePTar 154 Profil TraPez

www.temad.ro208
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 � Linie de cretă cu fir bicomponent (bumbac – pentru absorbţie 
cretă şi sintetic pentru rezistenţă). 

 � Lungime 20m. 
 � Ergonomic atât pentru stângaci, cât şi pentru dreptaci. 
 � Orificiul de  alimentare cu cretă este prevăzut cu diafragmă 
pentru o realimetare curată, fără praf.

 � Cârligul se poate fixa uşor (prin apăsare cu mâna – fără ciocan, 
cuie, etc) în plăcile de gips-carton.

 � Linie de cretă cu recuperare de 6 ori mai rapidă a firului  
(tip mulinetă).

 � Conţine pe sfoară o mini-nivelă cu bulă pentru verificarea 
măsurării înainte de marcare.

 � Firul este bicomponent (bumbac – pentru absorbţie cretă şi 
sintetic pentru rezistenţă).

 � Lungime 30m.
 � Ergonomic atât pentru stângaci, cât şi pentru dreptaci. 
 � Orificiul de alimentare cu cretă este prevăzut cu diafragmă 
pentru o realimetare curată, fără praf.

 � Cârligul se poate fixa uşor (prin apăsare cu mâna – fără ciocan, 
cuie etc) în plăcile de gips-carton.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740094 KAPRO linie creta 211 20m 10

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740095 KAPRO linie creta 214PROFI 30m 10

 liNie creTă 211 

liNie creTă 214 Profi 
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broşuri

 � Raft pentru 24 nivele 
Cod: 600044

rafturi
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Mănuşi de protecţie

Îmbrăcăminte

Încălţăminte de protecţie

Protecţie cap

Protecţie respiratorie

Echipamente pentru sudură

Echipamente pentru lucru la înălţime

Indicatoare



MăNUşI DE  
PROTECţIE
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 � Material: parte anterioară – piele bovină monocoloră.
 � Material: parte posterioară – bumbac.
 � căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1,1 mm.
 � caracteristici: model economic, întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800003 Manusi piele bovina monocrome 120

MăNuŞI pIele BOVINă MONOCrOMe

 � Material: fețe – piele bovină.
 � căptușeală – blană sintetică.
 � Grosime piele: cca. 1,1 mm
 � caracteristici: model economic, întrebuinţare universală.

cod Denumire Buc/bax

800019 Manusi piele bovina monocrome imblanite 72

 MăNuŞI MONOCrOMe îMBlăNIte

 � Material: integral piele bovină monocoloră.
 � căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1 ÷ 1,1 mm.
 � caracteristici: întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800099 Manusi integral piele bo monocrome 120

MăNuŞI INteGrAl pIele BOVINă MONOCrOMe

 � Material parte anterioară: piele bovină policromă.
 � Material parte posterioară: bumbac.
 � căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1 ÷ 1,1 mm.
 � caracteristici: model economic, întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800003 Manusi piele bovina monocrome/policrome cod M19 120

800004 Manusi piele bovina policrome cod M29/DcS-308 bl 120

MăNuŞI pIele BOVINă pOlICrOMe

 � Material parte anterioară: piele șpalt bovină groasă.
 � Material parte posterioară: bumbac.
 � căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � caracteristici:  model economic, întrebuinţare universală.

cod Denumire Buc/bax

800001 Manusi spalt bovina intaritura palma HS-01-001 120

830620 Manusi intaritura in palma M18/DcS-301 bl 120

MăNuŞI ŞpAlt BOVINă Cu îNtărItură

BL

BL

= mănuşi la blisterBL
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 � Material parte anterioară: piele șpalt bovină. 
 � Material parte posterioară: bumbac.
 � căptușeală: bumbac.
 � Dublură palmă: piele șpalt bovină.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � caracteristici: model rezistent de înaltă calitate, întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800017 Manusi spalt bovina dublura 120

803933 Manusi dublura in palma DcS-323 bl 120

830621 Manusi dublura in palma M30I blister 120

MăNuŞI ŞpAlt BOVINă Cu DuBlură

 � Material parte anterioară: șpalt integral bovină. 
 � căptușeală: bumbac.
 � Grosime piele: cca. 1 ÷ 1,1 mm.
 � caracteristici: lungime 27 cm, întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800020 Manusi cazangerie spalt bovina integral cod M3i 120

MăNuŞI CAZANGerIe ŞpAlt BOVINă INteGrAl

 � Material parte anterioară: piele şpalt porc.
 � Material parte posterioară: textil. 
 � captuşeală: bumbac. 
 � caracteristici: simţ tactil foarte bun, manşetă elastică cu 
prindere cu scai, model ergonomic.

MăNuŞI MeCANICI erGON ŞpAlt pOrC

 � Material: integral piele bovină. 
 � căptuşeală: bumbac. 
 � caracteristici: simţ tactil foarte bun, întrebuinţare universală.

cod Denumire Buc/bax

800547 Manusi piele fina bovina M39 120

MăNuŞI pIele FINă BOVINă

cod Denumire Buc/bax

800544 Manusi mecanici ERGON spalt porc M59 120

BL

= mănuşi la blisterBL
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 � Material: tricot din fibre sintetice acoperit cu un strat de cauciuc nitrilic.
 � caracteristici: mulaj perfect pe mână; rezistență bună la abraziune; 
sensibilitate tactilă foarte bună.

 � conforme cu standardul: SR EN 420, SR EN 388.

cod Denumire Buc/bax

830334 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m7 120

830308 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m8 120

830306 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m9 120

800157 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m10 120

830307 Manusi bbc. prehensiune marita gri HS-04-001 m11 120

830624 Manusi bbc prehensiune marita BABBLER blister 120

805271 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m8 - bl. 120

805272 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m9 - bl. 120

805273 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m10 - bl. 120

805274 Manusi poliester prehensiune marita gri N119 m11 - bl. 120

MăNuŞI BuMBAC preheNSIuNe MărItă

 � Material: latex pe suport textil.
 � caracteristici: mănușă de protecţie universală; bună 
rezistenţă mecanică.

 � Folosită în domenii care necesită protecţie mecanică, 
în medii cu umezeală sau corozive.

cod Denumire Buc/bax

800106 Manusi bbc, pelicula cauciuc palma HS-04-002 120

803930 Manusi pelicula latex in palma verzi ST04-4005 m.9 bl 120

803931 Manusi pelicula latex in palma verzi ST04-4005 m.10 bl 120

803932 Manusi pelicula latex in palma verzi ST04-4005 m.11 bl 120

MăNuŞI BuMBAC Cu pelICulă De 
CAuCIuC îN pAlMă

 � Material: Latex.
 � Grosime: cca. 1,25 mm.
 � Manșetă: fixă – doc bumbac sau elastică – tricot.
 � caracteristici: mănușă de protecţie universală, rezistenţă 
bună mecanică.

 � Folosită în domenii care necesită protecţie mecanică în 
medii cu umezeală.

cod Denumire Buc/bax

800026 Manusi latex NEOGRIp 27cm cod 1490 120

MăNuŞI lAtex NeOGrIp

= mănuşi la blisterBL

= mănuşi la blisterBL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL
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 � Material: tricot, imersat parţial cu cauciuc nitrilic.
 � caracterisitici: mulaj bun pe mână, rezistenţă foarte bună la 
abraziune, manşetă elastică.

cod Denumire Buc/bax

803036 Manusi KALARA cod 1453 120

MăNuŞI KAlArA 

 � Material: cauciuc nitrilic.
 � Manșetă: fixă.
 � caracteristici: mănușă de protecție universală; rezistență 
mecanică foarte bună, rezistență bună la uleiuri și carburanți.

 � Folosită în domenii care necesită protecție mecanică în medii 
cu umezeală sau corozive.

 � Disponibile în varianta parţial impregnată şi total impregnată.

MăNuŞI CAuCIuC NItrIlIC DIpex

cod Denumire Buc/bax

800033 Manusi DIpEX partial impregnate, cod 1454-p 120

800031 Manusi DIpEX total impregnate cod 1454 120

 � Material: latex pe suport din poliester. 
 � caracteristici: mănuşă de protecţie universală, 
bună rezistenţă mecanică, manşetă elastică.

MăNușI pOlIeSter Cu pelICulă De lAtex îN pAlMă rOŞII

cod Denumire Buc/bax

805231 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.8 120

805232 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.9 120

805233 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.10 120

805234 Manusi pelicula latex rosu-negru HS-04-012 m.11 120

 � Material: tricot din fibre mixte imersat în latex. 
 � caracteristici: strat de latex gros în palmă şi pe degete pentru 
o mai bună rezistenţă mecanică, textură în relief, manşetă 
elastică.

cod Denumire Buc/bax

800129 Manusi latex SUpERGRIp HS-04-007 120

MăNuŞI lAtex SuperGrIp

= valabil pe Comandă speCială
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 � Material: Latex natural.
 � Grosime: 0,45 mm.
 � Interior: tratat cu puf de bumbac.
 � caracteristici: mănușă antichimică 
universală, rezistă la acizi și baze diluate, 
rezistenţă bună la detergenţi, agenţi de 
dezinfectare și chimicale de uz casnic.

cod Denumire Buc/bax

800002 Manusi menaj latex 120

 � Material: pvc.
 � Grosime: 1,2 mm.
 � caracteristici: mănușă antichimică universală, rezistă la acizi 
și baze diluate, rezistență bună la detergenți, agenți de 
dezinfectare și chimicale de uz industrial.

 � Material: cauciuc nitrilic
 � caracteristici: mănuşa antichimică universală, rezistentă la 
acizi şi baze diluate, agenţi de dezinfectare şi chimicale de uz 
industrial.

MăNuŞI pVC reZISteNte lA prODuSe 
petrOlIere

MăNuŞI CAuCIuC NItrIlIC reZISteNte  
lA ACIZI ŞI BAZe

cod Denumire Buc/bax

800016 Manusi pvc rez. la prod. petroliere 27cm cod M22 120

cod Denumire Buc/bax

830403 Manusi cauciuc nitrilic rezist. acizi si baze M32 120
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MăNuŞI MeNAJ lAtex
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 � Material: textil cu amestec de poliester.
 � Lungime: 27 cm.
 � caracteristici: model economic; întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800096 Manusi gradinarit FLORES 120

MăNuŞI GrăDINărIt FlOreS 

 � Material: tricot din fibre sintetice. 
 � Aplicaţii pvc în formă de fagure, priză foarte bună la 
obiectele alunecoase.

cod Denumire Buc/bax

800025 Manusi tricot (25cm) cRISS-cROSS cod 1030 120

MăNuŞI trICOt CrISS-CrOSS

 � Material: bumbac 100%. 
 � caracteristici: sensibilitate tactilă foarte bună, model economic.

cod Denumire Buc/bax

800021 Manusi tricot bbc 100% 120

MăNuŞI trICOt BuMBAC 100% 

 � Material: nailon acoperit cu spumă de latex.
 � caracteristici: manșetă elastic, model economic, întrebuințare 
universală.

cod Denumire Buc/bax

830610 Manusi gradinarit pINTAIL m.7 120

830611 Manusi gradinarit pINTAIL m.8 120

830612 Manusi gradinarit pINTAIL m.9 120

MăNușI GrăDINărIt pINtAIl

cod Denumire Buc/bax

830301 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.7 (eco) 120

830303 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.8 (eco) 120

830304 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.9(eco) 120

830316 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.10(eco) 120

830305 Manusi Bunting Black HS-04-003 m.11 (eco) 120

830623 Manusi pelic. poliuretan in palma negre blister 120

805266 Manusi pelicula pU negre NL186 BLK m.7 - bl. 120

805267 Manusi pelicula pU negre NL186 BLK m.8 - bl. 120

805268 Manusi pelicula pU negre NL186 BLK m.9 - bl. 120

805269 Manusi pelicula pU negre NL186 BLK m.10 - bl. 120

805270 Manusi pelicula pU negre NL186 BLK m.11 - bl. 120

 � Mănuşi tricot din nailon cu strat subțire de poliuretan în palmă. 
 � culoare neagră. 
 � Manşetă elastică. 
 � Mulaj foarte bun pe mână.

MăNușI BuNtING BlACK

BL

BL

BL

BL

BL

BL
= mănuşi la blisterBL
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 � Material: tricot din fibre mixte.
 � Aplicații: punctiforme din pvc pe o singură față.
 � caracteristici: mănușă cu priză foarte bună la obiectele 
alunecoase, mulaj foarte bun pe mână și rezistență moderată 
la abraziune.

cod Denumire Buc/bax

800053 Mănuși tricot (25cm) picou simplu pLOvER 120

803540 Mănuși tricot (25cm) picou simplu EcO bl 120

MăNușI trICOt pICOu SIMplu

 � Material parte anterioară: piele şpalt porc.
 � Material parte posterioară: textil. 
 � captuşeală: bumbac. 
 � caracteristici: simţ tactil foarte bun, manşetă elastică cu 
prindere cu scai, model ergonomic.

cod Denumire Buc/bax

805173 Mănuşi mecanici ERGON roşu şpalţ porc m.10 bl 120

805174 Mănuşi mecanici ERGON roşu şpalţ porc m.11 bl 120

MăNuŞI MeCANICI erGON rOŞu

 � Mănuşi 100%  tricot din nailon cu strat subțire de poliuretan în palmă. 
 � culoare albă. 
 � Manşetă elastică. 
 � Mulaj foarte bun pe mână.

MăNușI BuNtING WhIte

cod Denumire Buc/bax

805167 Manusi Bunting White HS-04-003 m.6 (eco) 120

805162 Manusi Bunting White HS-04-003 m.7 (eco) 120

805163 Manusi Bunting White HS-04-003 m.8 (eco) 120

805164 Manusi Bunting White HS-04-003 m.9 (eco) 120

830316 Manusi Bunting White HS-04-003 m.10 (eco) 120

805166 Manusi Bunting White HS-04-003 m.11 (eco) 120

805260 Manusi pelicula pU albe NL186 m.6 - bl. 120

805261 Manusi pelicula pU albe NL186 m.7 - bl. 120

805262 Manusi pelicula pU albe NL186 m.8 - bl. 120

805263 Manusi pelicula pU albe NL186 m.9 - bl. 120

805264 Manusi pelicula pU albe NL186 m.10 - bl. 120

805265 Manusi pelicula pU albe NL186 m.11 - bl. 120
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 � Material: tricot din fibre mixte.
 � Aplicații punctiforme din pvc pe ambele fețe.
 � caracteristici: mănușă cu priză foarte bună la obiectele 
alunecoase, mulaj foarte bun pe mână și rezistență moderată 
la abraziune.

cod Denumire Buc/bax

800024 Manusi tricot (25cm) pIcOU DUBLU HS-04-006 120

803539  Manusi tricot (25cm) pIcOU DUBLU EcO bl 120

MăNuŞI trICOt Cu pICOu DuBlu

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

= mănuşi la blisterBL

= mănuşi la blisterBL
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 � Material: șpalt integral piele bovină. 
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � caracteristici: întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800018 Manusi sudura spalt bovina 60

MăNuŞI SuDură ŞpAlt BOVINă

 � Material: șpalt integral piele bovină ignifugat.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � caracteristici: asigură protecție anticalorică, întrebuințare universală.

cod Denumire Buc/bax

800022 Manusi spalt bovina ignifugate 60

MăNuŞI ŞpAlt BOVINă IGNIFuGAte

 � PROTEK Raft mănuşi cu blister 
cod: 600136

www.temad.ro220
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ÎMBRăCăMINTE

 � Material: șpalt integral piele bovină ignifugat.
 � Grosime piele: cca. 1,2 mm.
 � caracteristici: asigură protecție anticalorică, întrebuințare universală.
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 � Material: tercot. 
 � compoziţie: 65% poliester, 35% bumbac. 
 � culori: bleumarin. 
 � caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare. 

 � Mărime: 48-60.

SAlOpetă SIMplă terCOt

Buc/bax

mărime: 48-60 5

Buc/bax

mărime: S-4XL  5

 � Material: bumbac 100%.
 � culori: bleumarin, negru, roșu, albastru electric.
 � caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare.

 � Material: bumbac 100%.
 � culori: bleumarin, negru, roșu, albastru electric.
 � caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare.

SAlOpetă SIMplă BuMBAC

SAlOpetă Cu pIeptAr BuMBAC

 � Material: tercot. 
 � compoziţie: 65% poliester, 35% bumbac. 
 � culori: bleumarin. 
 � caracteristici: bluzon cu două buzunare mari aplicate, 
pantalon cu pieptar, posibilitate de personalizare. 

 � Mărime: S-4XL.

SAlOpetă Cu pIeptAr terCOt

 � Material: 35% bumbac,  
65% poliester.

 � culori: gri/portocaliu.
 � caracteristici: material 235 g/m²,  
buzunare multifuncționale,  
întărituri la coate din  
poliester Oxford.

JAChetă De luCru  
Be-01-002

gri/portoCaliu

Buc/bax

marime: 48-62 20

Buc/bax

mărime: 40-64 5

Buc/bax

mărime: 44-64 5

bleumarin

negru

albastru 
eleCtriC

roşu

bleumarin

negru

albastru 
eleCtriC

roşu
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 � Material: 35% bumbac, 65% poliester. 
 � culori: gri/portocaliu.
 � caracteristici: material 235 g/m², buzunare 
multifuncționale, întărituri la genunchi din poliester 
Oxford, cu buzunare pentru genunchiere. 

pANtAlONI De luCru Cu pIeptAr Be-01-004

Buc/bax

mărime: 48-62 20

gri/portoCaliu

gri/portoCaliu

 � Material: bumbac 100%.
 � culori: bleumarin, albastru electric, negru, roșu.
 � caracteristici: 2 buzunare mari aplicate, rezistenţă la 
utilizare profesională, posibilitate de personalizare.

pANtAlON Cu pIeptAr 

Buc/bax

mărime: 42-64 5

 � Material: 35% bumbac, 65% poliester.
 � culori: gri/portocaliu.
 � caracteristici: material 235 g/m², buzunare 
multifuncționale, întărituri la genunchi din poliester 
Oxford, cu buzunare pentru genunchiere. 

pANtAlONI De luCru Be-01-003

Buc/bax

mărime: 48-60 20
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bleumarin negru

albastru 
eleCtriC

roşu
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bleumarin negru

albastru 
eleCtriC

roşu
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 � Material: polietilenă. 
 � Mărime: 80x130 cm. 
 � culoare: alb-transparent. 

 � Material: polietilenă. 
 � Lungime: 40 cm.

MâNeCuŢe pOlIetIleNă 

cod Denumire Buc/bax

803130 Sort polietilena 80x130cm (50buc) 1000

cod Denumire Buc/bax

803125 Manecute polietilena 40cm (50buc) 1000
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 � Material: bumbac 100%.
 � culori: bleumarin, negru, roșu, albastru electric.
 � caracteristici: halat cu trei buzunare mari aplicate, 
posibilitate de personalizare.

hAlAt 

Buc/bax

mărime: 42-64 5
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 � Material: pvc – poliester – pvc.
 � Grosime: 0,30 mm.
 � culori: galben, verde.
 � caracteristici: bluză + pantalon, închidere 
frontală a scurtei cu capse și fantă de 
acoperire, orificii de aerisire sub braţ și 
îmbinări termosudate.

*Este disponibil şi în varianta economică  
(Material: 2 straturi PVC - poliester).

COStuM IMperMeABIl

galben verde

galben verde
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Buc/bax

mărime: L-XXXL 20

pelerINă 
IMperMeABIlă 

 � Material: pvc – poliester – pvc.
 � Grosime: 0,32 mm.
 � culori: galben, verde.
 � caracteristici: glugă cu șnur de 
strângere, îmbinări termosudate, 
închidere frontală cu capse  
și fantă de acoperire, orificii  
de aerisire sub braţ.

* Este disponibilă şi în varianta economică 
(Material: 2 straturi PVC - poliester)

Buc/bax

mărime: L-XXXL      20

email: office@temad.ro 225

Îmbrăcăminte



cod Denumire Buc/bax

801009 Sort impermeabil pvc 0,32mm cod 1302EcO 40

801005 Sort impermeabil pvc 0,45mm cod 1302pvc 40

 � Material: pvc – poliester – pvc.
 � culori: alb, verde.
 � caracteristici: oferă protecţie împotriva umidităţii, 
bună rezistenţă mecanică.

 � Grosime: 0,32 mm, 0,45mm.

 � Material: poliester / membrană pvc (fâş). 
 � culori: galben, albastru, kaki. 
 � caracteristici: glugă ascunsă în guler, îmbinări realizate 
prin cusătură, fante de aerisire sub braţ şi închidere cu 
fermoar şi capse.

ŞOrŢ IMperMeABIl pelerINă IMperMeABIlă FâŞ 

galben

KaKi

albastru

alb

verde

Buc/bax

marime: S-XXXL 20

cod Denumire Buc/bax

803000 vesta semnalizare NEON poliester galb. cod 9195 100

802999 vesta semnalizare REFLEX poliester porto cod 9194 100

 � Material: poliester.
 � culori: portocaliu, galben neon.
 � caracteristici: 2 benzi reflectorizante de 50 mm lăţime.

VeStă SeMNAlIZAre 

portoCaliu

galben neon
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 � Scurtă de iarnă cu glugă.
 � Material: ţesătură exterioară: poliester Oxford 600D, 
membrană pU; căptuşeală: 100% poliester tafetta, 
matlasat; căptuşeală termică: 100% poliester (220 g/m2 
Ia corp + 180 g/m2 la mâneci).

 � culoare: albastru petrol cu negru.

 � vestă de iarnă cu 4 buzunare aplicate şi un buzunar mai 
mic pentru telefonul mobil.

 � Material: ţesătură exterioară: 65% poliester, 35% 
bumbac; căptuşeală: 100% poliester.

 � culori: bleumarin, albastru electric. 

SCurtă De IArNă ArhuS

VeStă De IArNă trItON

gri

roşu bleumarin

 � Jachetă termoizolantă, impermeabilă, cu glugă în guler şi 
4 buzunare cu fermoare.

 � Material: 100% poliester.
 � culori: roşu, bleumarin, gri. 

 � vestă termoizolantă, matlasată, cu două buzunare frontale 
şi un buzunar mai mic pentru telefonul mobil.

 � Material: 100% poliester, căptuşeală: 100% poliester. 
 � culore: negru. 

SCurtă De IArNă NYAlA

VeStă De IArNă MAtlASAtă  
NeAGră Be-04-001

negru

albastru 
eleCtriC

bleumarin

Buc/bax

mărime: M - XXXL 10

Buc/bax

mărime: S - XXXL 10

Buc/bax

mărime: S-XXXL 10
Buc/bax

mărime: S - XXXL 20

albastru petrol / 
negru
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 � Jachetă fleece, croială clasică, două buzunare frontale şi un 
buzunar cu fermoar la piept.

 � Material: 100% poliester, 240 g/m2. 
 � culoare: bleumarin. 

JAChetă FleeCe Be-02-004

bleumarin

negru

Buc/bax

mărime: M - XXXL 10

 � căciulă tricotată.
 � Material: acril 100%.
 � Greutate: 74 grame. 
 � culoare: negru.

CăCIulă MASCOt

Buc/bax

mărime: universală 10
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 � Material: 100% bumbac. 
 � culori: alb, negru, roșu, bleumarin*, albastru royal, 
galben*, verde, portocaliu*, gri.

 � caracteristici: material 190 g/m², guler și manșete din 
tricotaj, 3 nasturi transparenți, în culoarea materialului.

*culori disponibile la cerere

trICOu pOlO Cu MâNeCI SCurte DhANu

 � Material: 100% bumbac.
 � culori: alb, negru, roșu, bleumarin, albastru royal, 
galben, verde, portocaliu, gri.

 � caracteristici: material 160 g/m², guler sport ce conține 
5% elastan și nu se deformează.

trICOu Cu MâNeCI SCurte teeStA

alb

albastru verde

negru

portoCaliugalben

roşu bleumarin

alb

albastru verde

negru

portoCaliugalben

roşu bleumarin

gri

verde

negru

portoCaliu

roşu bleumarin
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Buc/bax

mărime: S-XXXL 100

Buc/bax

mărime: S-XXXL 100

șApCă rIOM

 � Material: 100% bumbac pieptănat.
 � culori: negru, roșu, bleumarin, verde, portocaliu.
 � caracteristici: bandă velcro pentru reglarea 
circumferinței, garnituri din material reflectorizant.

 � Material: 100% bumbac pieptănat.
 � culori: alb, negru, roșu, bleumarin, albastru royal, 
galben, verde, portocaliu.

 � caracteristici: reglarea circumferinței prin benzi cu 
bolțuri și orificii din material plastic.

șApCă leO

Buc/bax

mărime: universală 12Buc/bax

mărime: universală 12

îM
B

r
ă

C
ă

M
IN

te
  D

IV
er

Se

email: office@temad.ro 229

Îmbrăcăminte



Buc/bax

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Material: pvc. 
 � Talpă: antiderapantă din pvc. 
 � căptuşeală: textil. 
 � culoare: negru. 
 � caracteristici: model economic; asigură protecţie 
la apă şi noroi.

CIZMe pVC Apă-NOrOI NeGre

ÎNCăLţăMINTE  
    DE  PROTECţIE

Buc/bax

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Model economic, asigură protecţie la apă şi noroi.
 � Material pvc. 
 � căptuşeală textilă.
 � Talpă antiderapantă din pvc.

CIZMe pVC Apă-NOrOI NeGre 26 CM

 � Material: pvc.
 � culori: albastru.
 � Disponibil și în varianta îmblănită pentru sezonul rece.
 � Asigură protecție la apă, noroi, uleiuri, acizi și baze slabe, 
produse petroliere.

 � Înălțime 35 cm.

CIZMe pVC Apă-NOrOI

Buc/bax

mărime: 36-46 5

mărime: 36-46 - varianta îmblănită 5
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= valabil pe Comandă speCială
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 � Material: pvc/nitril.
 � culori: galben, verde, negru, alb.
 � caracteristici: rezistență crescută la uleiuri, acizi, baze, 
produse petroliere. 

 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule şi lamelă 
antiperforaţie din oţel.

 � clasă înaltă de siguranță – nivel S5.

CIZMe eurOFOrt pVC NItrIl 

Buc/bax

mărime: 36-47 6

 � Material: pvc.
 � culori: verde.
 � Utilizare în medii care impun protecţie la apă, noroi și 
diferite substanţe peste nivelul genunchiului.

 � Îmbinări termosudate.

CIZMe ŞOlD peSCAr 

Buc/bax

mărime: 39-47 1

Buc/bax

marimea 38 10

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Material: pvc. 
 � Talpă: antiderapantă din pvc. 
 � căptuşeală: textil. 
 � culoare: verde. 
 � caracteristici: model economic; asigură protecţie 
la apă şi noroi.

CIZMe pVC Apă-NOrOI VerZI
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 � Material: partea superioară piele șpalt 
bovină. căptuşeală textilă.

 � Talpă: poliuretan dublă densitate, 
rezistentă la ulei și combustibili.

 � caracteristici: Bombeu metalic rezistent 
la 200 Joule și talpă intermediară  
anti-perforare.

 � categoria: S3, conform cu EN 20345.

pANtOFI De prOteCȚIe SC-02-002-S3

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Material fețe: piele bovină.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate.
 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � Talpă antiderapantă și antistatică rezistentă la uleiuri  
și carburanți.

pANtOFI BArI 

Buc/bax

mărime: 36-47 10
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 � Material: partea superioară piele șpalt bovină. 
căptuşeală textilă.

 � Talpă: poliuretan dublă densitate, rezistentă la 
combustibili. 

 � caracteristici: Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � categoria: S1, conform cu EN 20345.

pANtOFI De prOteCȚIe SC-02-001-S1

Buc/bax

mărime: 38-47 10

 � caracteristici: bombeu metalic, rezistent la 200 Joule.
 � Material: partea superioară piele, șpalt bovină. 
căptuşeală textilă.

 � Talpă: poliuretan, rezistentă la combustibili.
 � categoria: S1, conform cu EN 20345.

SANDAle De prOteCȚIe  
SC-01-001-S1

Buc/bax

mărime: 38-46 10
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 � Material feţe: piele șpalt bovină. căptuşeală textilă.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate, rezistentă la acizi 
și combustibili.

 � Interior cu formă anatomică.
 � caracteristici: Bombeu metalic rezistent la 200 Joule 
și lamelă antiperforaţie.

 � categoria: S1p.

BOCANCI De prOteCȚIe SC-03-001

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Material fețe: piele bovină.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate.
 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � Talpă antiderapantă și antistatică rezistentă la uleiuri  
și carburanți.

BOCANCI De prOteCŢIe BArlettA 

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Material feţe: piele șpalt bovină. 
 � căptuşeală textilă termoizolantă.
 � Talpă: poliuretan dublă densitate, rezistentă la acizi 
și combustibili.

 � Interior cu formă anatomică.
 � caracteristici: Bombeu metalic rezistent la 200 Joule.
 � categoria: S1

BOCANCI De prOteCȚIe  îMBlăNIŢI 
SC-03-002

Buc/bax

mărime: 36-47 10

 � Bocanci de protecţie rezistenţi la umiditate - S3.
 � Material feţe: piele bovină rezistentă la umiditate şi apă. 
 � căptuşeală: material textil.
 � Bombeu metalic rezistent la 200 Joule. 
 � Interior cu formă anatomică. 
 � Talpă: poliuretan dublă densitate, injectat direct pe feţe cu 
proprietăţi antistatice, antiderapante şi rezistentă la penetrare. 

 � Absorbitor de şoc încorporat în călcâi.

BOCANCI De prOteCŢIe SC-03-003-S3

Buc/bax

mărime: 38 - 47 10

= valabil pe Comandă speCială
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 � Material: pvc. 
 � culori: verde, negru.
 � caracteristici: rezistență la apă și noroi, flexibilitate 
foarte bună și la temperaturi scăzute, extrem de 
confortabili. pentru uz general și pentru grădinărit.

SABOȚI pVC

Buc/bax

mărime: 37-38 10

mărime: 39-40 10

mărime: 41-42 10

mărime: 43-44 10

mărime: 45-46 10

 � Material: polietilenă. 
 � Mărime universală. 

BOtOŞeI pe 

cod Denumire Buc/bax

802997 Botosei pE albastru cod 1325 (50buc) 1000
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 � Material: fețe – piele naturală de bovină;  
căptușeală – piele; talpă – poliuretan;  
talpă internă – piele, nedetașabilă.

 � Avantaje: încălțăminte comodă și ușoară destinată 
industriei alimentare, farmaceutice sau a spitalelor;  
fețe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului; 
talpă cu formă ergonomică.

SABOŢI MArBellA 

Buc/bax

mărime: 36-45 10

= valabil pe Comandă speCială
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PROTECţIE CAP

 � Material: burete poliuretanic
 � proprietăţi: după deformare revine încet la forma iniţială.
 � 36 dB SNR.
 � conform EN 352–2.

ANtIFON INterN eAr SOFt

cod Denumire Buc/bax

801010 Antifon intern EAR SOFT cod 2630SO 250

 � Material: burete poliuretanic. 
 � Material moale hipoalergic. 
 � cordon: vinil albastru.

ANtIFON INterN eAr ClASSIC COrDeD

cod Denumire Buc/bax

801011 Antifon intern EAR cLASSIc cORDED cod 2631SO 200

 � Material: burete polimeric. 
 � Material moale hipoalergic, rezistent la umiditate. 
 � cordon: vinil albastru. 

ANtIFON INterN eAr CArBOCOrD

cod Denumire Buc/bax

801012 Antifon intern EAR cARBOcORD cod 2631cL 200

 � Suport: material plastic flexibil.
 � corp cască: material plastic.
 � Fonoabsorbant: burete poliuretanic.
 � caracteristici: SNR 23 dB.

CASCă ANtIFON exterN

cod Denumire Buc/bax

800012 casca antifon extern 50
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 � Material: HDpE.
 � Suspensie: material plastic cu 6 puncte de fixare.
 � culori: alb, galben, portocaliu, roșu, albastru, verde.
 � caracteristici: model economic, sloturi laterale pentru 
atașarea diverselor accesorii, rezistenţă la temperaturi 
între –10°c ÷ +50°c, rezistenţă dielectrică la 440 v.

 � Material: semicalotă - HDpE, vizieră - policarbonat 1mm. 
 � Sistem de fixare în trepte în funcţie de mărimea capului. 
 � Asigură protecţie împotriva stropilor de substanţe chimice 
şi impactului cu particule solide de joasă şi medie energie. 

 � conform EN 166.

CASCă De prOteCŢIe hDpe  VIZIeră De prOteCŢIe

cod Denumire Buc/bax

800037  viziera policarb. cod T23 100cod Denumire Buc/bax

800300 casca HpDE i alb 25

800301 casca HpDE i galben 25

800302 casca HpDE i albastru 25

800303 casca HpDE i rosu 25

800304 casca HpDE i portocaliu 25

800305 casca HpDE i verde 25C
ă
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= valabil pe Comandă speCială
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 � Lentilă: policarbonat.
 � caracteristici: ochelari de construcţie monobloc; asigură 
protecţie laterală.

 � pot fi purtaţi peste ochelarii de vedere.

 � carcasă: material plastic.
 � Lentilă: policarbonat.
 � Fixare pe cap cu bandă elastică.
 � caracteristici: model economic, aerisire directă prin 
orificii multiple, asigură protecţie împotriva riscurilor 
mecanice de energie mică.

 � carcasă: material plastic.
 � Lentilă: policarbonat.
 � Fixare pe cap cu bandă elastică.
 � caracteristici: aerisire indirectă prin filtre montate pe 
carcasă, asigură protecţie împotriva riscurilor mecanice de 
medie energie și împotriva stropilor de substanţe chimice.

OChelArI pANOrAMICI

OChelArI VeNtIlAŢIe DIreCtă

OChelArI VeNtIlAŢIe INDIreCtă

cod Denumire Buc/bax

800049 Ochelari pANORAMIc 24

cod Denumire Buc/bax

800005 Ochelari ventilatie directa 24

cod Denumire Buc/bax

800006 Ochelari ventilatie indirecta 24
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= valabil pe Comandă speCială
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PROTECţIE 
RESPIRATORIE

 � Semimască gaze cu cartuș filtrant.
 � Material: cauciuc EpDM.
 � Supapă de inspiraţie: 1 bucată situată central. 
 � Nr. de filtre necesare: 1 bucată.
 � caracteristici: model economic. 
 � Filtre disponibile: A1, B1, E1, K1, p3.
 � conform: SR EN 140, SR EN 141.

SeMIMASCă GAZe F 61

cod Denumire Buc/bax

800320 Semimasca gaze pt. 1 cartus filtrant c. F61 20

800322 Filtru vapori organici A1 (pt vopsitori) F61A 12

 � Model fără supapă, neţesut în straturi multiple. 
 � categorie de protecţie: FFp1 (protecţie la pulberi de 
substanţe solide netoxice). 

 � conform EN 149-2001.

SeMIMASCă SIMplă BlS - COD 120 B

cod Denumire Buc/bax

803112 Semimasca simpla BLS - cod 120 B 20
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ECHIPAMENTE
PENTRU SUDURă

 � Material: polipropilenă.
 � Geam protector: sticlă transparentă grosime 2 mm.
 � Geam filtru sudură: sticlă Athermal – clase de filtrare: 
DIN 9, DIN 10, DIN 11 și DIN 12.

 � caracteristici: model economic, sistem de montare 
rapidă a geamului.

MASCă SuDOr De MâNă eCOWelD 

cod Denumire Buc/bax

800038 Masca de mana EcOWELD polietilena cod 6003 75

 � Material: SMc – material plastic armat cu fibră de sticlă.
 � particularităţi: sistem de montare rapidă a geamului; 
sistem de prindere pe cap cu mecanism de rabatare a 
măștii de sudură; bună rezistenţă la solicitări mecanice.

MASCă SuDOr Cu prINDere pe CAp 
eASYWelD 

cod Denumire Buc/bax

803002 Masca sudor prindere cap EASYWELD cod 6009 20
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 � Ramă: nailon. 
 � Lentile: sticlă sudură Ø 50mm. 
 � clasa de filtrare DIN5. 
 � caracteristici: lentile interschimbabile, protectoare 
laterale pe ramă.

OChelArI  WelD

cod Denumire Buc/bax

800042 Ochelari  WELD cod 8159W 24

CIOCAN ZGură 

cod Denumire Buc/bax

804115 ciocan zgura 10

 � Geam filtru sudură + Geam transparent protector
 � Dimensiune geam: 90×110 mm
 � clase de filtrare: DIN 9, DIN10, DIN 11, DIN 12
 � Geam protector: sticlă transparentă, grosime 2 mm.

Set prOteCŢIe + GeAM FIltru AtherMAl

cod Denumire Buc/bax

802998 SET prot.+geam filtru ATHERMAL cod 6000 6L 100
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 � Material: piele șpalt bovină.
 � Grosime piele: cca 1,2 mm.
 � caracteristici: întrebuințare universală.

ŞOrŢ SuDOr

cod Denumire Buc/bax

801003 Sort sudor spalt bovina 60x90cm cod 1301-60 25

801017 Sort sudor spalt bovina 80x110cm cod 1301-80 30

 � cleşte masă pentru sudură. 
 � Intensitate: 300A, 500A.

CleŞte MASă 

cod Denumire Buc/bax

804070 cleste masa 300A 10

804080 cleste masa 500A 10

 � cu izolaţie împotriva electrocutărilor. 
 � Asigură prinderea fără joc a electrodului de sudură. 
 � Intensitate: 300A şi 500A. 

CleŞte SuDură

cod Denumire Buc/bax

804050 cleste sudura 300A 10

804060 cleste sudura 500A 10

= valabil pe Comandă speCială

email: office@temad.ro 241

Echipamente pentru sudură



Ce
N

tu
r

I

 � centură de poziţionare cu protector lombar. 
 � Inele de poziţionare laterale, rezistente la > 2500 daN. 
 � cataramă de închidere; piese metalice nichelate; 2 inele pentru scule. 
 � conform EN 358.

CeNtură - C1 prACtIC

cod Denumire Buc/bax

800515 centura poz prot lombar c1 pRAcTIc 1

CeNtură pOZIŢIONAre - SG5

 � Sistem de poziţionare cu 2 corzi reglabile şi 2 carabiniere. 
 � Material: chingi din poliester, frânghii din fibre poliamidice, 
piese metalice din oţel protejat anticoroziv. 

 � Sistemul se va utiliza numai pentru protecţia individuală. 
 � Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de utilizare, 
întreţinere şi verificare aşa cum sunt ele menţionate de către 
producător în prospectul produsului.

cod Denumire Buc/bax

800313 centura poz. 2 corzi si 2 carabiniere SG5 1

 � Sistem de poziţionare cu o coardă reglabilă și o carabinieră.
 � Material: chingi din poliester, frânghii din fibre poliamidice, piese 
metalice din oţel protejat anticoroziv.

 � Sistemul se va utiliza numai pentru protecţia individuală.
 � Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de utilizare, întreţinere și 
verificare așa cum sunt ele menţionate de către producător în prospectul 
produsului.

CeNtură pOZIŢIONAre - SG1

cod Denumire Buc/bax

802000 centura cu coarda reg +carabiniera cod SG1 1

LUCRU  
       LA ÎNăLţIME

www.temad.ro242
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 � centură de poziţionare cu protector lombar. 
 � Inele de poziţionare laterale, rezistente la > 2500 daN. 
 � cârlig tip 122. 
 � cataramă de închidere. 
 � piese metalice nichelate. 
 � 2 inele pentru scule. 
 � conform EN 358.

CeNtură - C11 prACtIC pluS

cod Denumire Buc/bax

800503 centura poz prot lombar+ mij leg c11 pRAcTIc pLUS 1

 � centură complexă cu protector lombar. 
 � Inele de poziţionare laterale, rezistente la > 2500 daN. 
 � cataramă de închidere. 
 � cârlig tip 122. 
 � Inel de ancorare dorsal. 
 � chingă de piept cu reglare şi ajustare pe înălţime. 
 � cataramă pentru reglare şi ajustare a chingilor pentru 
picioare. 

 � conform EN 358, EN 361.

CeNtură - C41 DINAMIC pluS

cod Denumire Buc/bax

800507 centura de siguranta cu mij leg c41 DINAMIc pLUS 1
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 � conţine: bretele de umăr; bretele de picioare-şezut; bretea de piept; 
sistem de închidere-reglare; inel de prindere dorsal tip D. 

 � caracteristici: chingi bretele umăr şi picioare-şezut din poliester; cusături 
cu fibre poliamidice; elementele metalice din oţel protejat anticoroziv. 

 � conform SR EN 361, SR EN 358. 

hAM De SIGurANŢă - SG22

cod Denumire Buc/bax

800315 Ham siguranta 1 punct de ancorare SG22 1

 � Ham de siguranţă cu 3 puncte de ancorare
 � conţine: bretele de umăr; bretele de picioare–șezut; bretea de piept; 
sistem de închidere–reglare; inel de prindere dorsal tip D; inele de 
prindere frontale tip D; bride și bucle dorsale cuplare centură de 
poziţionare.

 � caracteristici: chingi bretele umăr și picioare– șezut din poliester cu 
lăţimea de 48 mm; chingă bretea piept din fibre polipropilenice cu 
lăţimea de 20 mm; cusăturile sunt din fibre poliamidice; elementele 
metalice din oţel protejat anticoroziv.

 � performanţe: rezistenţă la rupere – min. 15 kN; permite o echipare 
rapidă prin sistemul de închidere utilizat; confort în utilizare prin 
existenţa dublurii lombare.

 � conform: SR EN 361, SR EN 358.

hAM De SIGurANŢă - SG2

cod Denumire Buc/bax

800312 Ham siguranta 3 puncte de ancorare SG2 1

 � conţine: ham; atenuator de șoc; 2 carabiniere; inel de prindere dorsal tip 
D; conector cu autoînchidere.

 � caracteristici: chingă din poliester cu lăţimea de 45 mm; ajustare ușoară; 
mărime universală.

 � pentru lucrul la înălţime pe acoperișuri, faţade, stâlpi de electricitate, 
turnuri etc.

 � conform: SR EN 355, SR EN 361, SR EN 362

KIt luCrul lA îNălŢIMe - SG24 

cod Denumire Buc/bax

800316 Kit lucrul inaltime SG24 1
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 � Material: placă pvc flexibil 1 mm grosime, sau autocolant.
 � Fixare: cu bandă dublu adezivă sau ventuze.
 � Format: diferite dimensiuni.
 � Rezistente timp îndelungat la soare și la intemperii.
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PROfILE

Profile trecere din aluminiu

Profile pentru diferenţă de nivel  
din aluminiu 

Protecţii treaptă din aluminiu

Profile aluminiu pentru plăci ceramice

Profile sanitare PVC porţelanat

Profile dilataţie



prOFIl COD 4172

 � Face trecerea între pardoseli fără diferenţă de nivel.
 � Asigură un aspect estetic şi acoperă rosturile de dilataţie.

cod Denumire

579124 profil trecere striatii 25mmx1m Ag 01 4172
579126 profil trecere striatii 25mmx1m Au 21 4172

579125 profil trecere striatii 25mmx1m Bz 02 4172

579200 profil trecere striatii 25mmx2,7m Ag 01 4172

579248 profil trecere striatii 25mmx2,7m Au 21 4172

579201 profil trecere striatii 25mmx2,7m Bz 02 4172

 � profil trecere aluminiu simplu 38 mm.
 � Face trecerea între pardoseli fără diferenţă de nivel.
 � Asigură un aspect estetic și acoperă rosturile de dilataţie.

cod Denumire

579107 profil trecere lat 1m Ag 01 3124

579109 profil trecere lat 1m Au 21 3124

579108 profil trecere lat 1m Bz 02 3124

579110 profil trecere lat 2,7m Ag 01 cod 3124

579112 profil trecere lat 2,7m Au 21 cod 3124

579111 profil trecere lat 2,7m Bz 02 cod 3124

prOFIl COD 3124

cod Denumire

579121 profil trecere net. 1m Ag 01 4713
579123 profil trecere net. 1m Au 21 4713

579122 profil trecere net. 1m Bz 02 4713

579169 profil trecere net. 2,7m Ag 01 4713

579247 profil trecere net. 2,7m Au 21 4713

579170 profil trecere net. 2,7m Bz 02 4713

 � Face trecerea între pardoseli fără diferenţă de nivel.
 � Asigură un aspect estetic şi acoperă rosturile de dilataţie.

prOFIl COD 4713

 � profil trecere aluminiu simplu 37,5 mm.
 � Face trecerea între pardoseli fără diferenţă de nivel.
 � Asigură un aspect estetic și acoperă rosturile de dilataţie.

cod Denumire

579118 profil antiderap 37,5mm 1m Ag 01 2829

579120 profil antiderap 37,5mm 1m Au 21 2829

579119 profil antiderap 37,5mm 1m Bz 02 2829

579153 profil antiderap 37,5mm 2,7m Ag 01 2829

579249 profil antiderap 37,5mm 2,7m Au 21 2829

579155 profil antiderap 37,5mm 2,7m Bz 02 2829

prOFIl COD 2829

profile trecere  
                   din aluminiu

www.temad.ro
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prOFIl COD eDA40

 � profil de trecere între pardoseli din acelaşi 
material (gresie, faianţă).

 � Acoperire estetică a rostului dintre două 
suprafeţe la acelaşi nivel.

cod Denumire

579192 profil “T” 20mmx2,5m Ag 01 EDA40

 � profil trecere netedă.
 � Asigură un finisaj estetic deosebit tranziţiei între două 
suprafeţe din planul podelei.

 � Trecere netedă cu despărţitor (formă de „T“).

prOFIl ArCANSAS tI-Alu

cod Denumire

578021 TIALU LAT trecere neteda 20x14mm Ag 2,5m
578022 TIALU LAT trecere neteda 20x14mm Au 2,5m

578020 TIALU profil trecere 14x9mm Ag. 2,7m

578023 TIALU profil trecere 14x9mm Ag 0,9m

= valabil pe Comandă speCială
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prOFIl COD 4721

 � profil trecere pentru diferenţă de nivel maxim 5mm.
 � Acoperă rostul dintre diferite materiale de finisare (mochetă, 
parchet, gresie etc.).

 � compensează diferenţa de nivel.
 � contribuie la scăderea riscului de accidentare.

cod Denumire

579129 profil dif.nivel 1m Au 21 4721
579128 profil dif.nivel 1m Bz 02 4721

579127 profil dif.nivel 1m Ag 01 4721

579168 profil dif.nivel 2,7m Ag 01 4721

579235 profil dif.nivel 2,7m Bz 02 4721

579261 profil dif.nivel 2,7m Au 21 4721

 � profil trecere pentru diferenţă de nivel maxim 15mm.
 � Face trecerea între pardoseli cu diferenţă de nivel.
 � Acoperă rostul dintre diferite materiale de finisare 
(mochetă, parchet, gresie etc.).

 � compensează diferenţa de nivel.
 � contribuie la scăderea riscului de accidentare.

cod Denumire

579115 profil dif.nivel 1m Ag 01 TvA25
579116 profil dif.nivel 1m Au 21 TvA25

579117 profil dif.nivel 1m Bz 02 TvA25

579147 profil dif.nivel 2,7m Ag 01 TvA25

579223 profil dif.nivel 2,7m Au 21 TvA25

579161 profil dif.nivel 2,7m Bz 02 TvA25

prOFIl COD tVA25

profile pentru diferenţă de nivel  
din aluminiu
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prOFIl COD 5070

 � Face trecerea între pardoseli aflate la acelaşi nivel sau niveluri diferite de 
maxim 30mm.

 � Se poate folosi în orice tip de finisaje pentru pardoseli: plăci ceramice, 
parchet, mochetă, linoleum, piatră naturală etc. 

 � Asigură un aspect estetic şi acoperă rosturile de îmbinare  
şi de dilataţie.

 � permite ajustarea între suprafeţe identice sau diferite, şi planuri la acelaşi 
nivel sau nivele diferite.

 �  Rezistent la substanţele chimice folosite pentru curăţenie şi îngrijire.

cod Denumire

579416 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m Fag 5070
579412 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m Ag 01 5070

579414 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m Au 21 5070

579413 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m Bz 02 5070

579418 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m cires 5070

579417 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m Nuc 5070

579415 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m Stejar 5070

579419 profil dubl func şrb asc 50 mm 0,9m Wenge 5070

prOFIl COD 3047

 � Face trecerea între pardoseli aflate la acelaşi nivel sau niveluri diferite 
de maxim 10mm.

 � Se poate folosi în orice tip de finisaje pentru pardoseli: plăci ceramice, 
parchet, mochetă, linoleum, piatră naturală etc.

 � Asigură un aspect estetic şi acoperă rosturile de îmbinare şi de 
dilataţie. 

 � permite ajustarea între suprafeţe identice sau diferite, şi planuri la 
acelaşi nivel sau nivele diferite.

 � Rezistent la substanţele chimice folosite pentru curăţenie şi îngrijire.

cod Denumire

579400 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m Fag 3047
579396 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m Ag 01 3047

579398 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m Au 21 3047

579397 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m Bz 02 3047

579402 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m cires 3047

579401 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m Nuc 3047

579399 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m Stejar 3047

579403 profil dubl func şrb asc 30 mm 0,9m Wenge 3047

cod Denumire

579408 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m Fag 3047

579404 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m Ag 01 3047

579406 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m Au 21 3047

579405 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m Bz 02 3047

579410 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m cires 3047

579409 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m Nuc 3047

579407 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m Stejar 3047

579411 profil dubl func şrb asc 30 mm 2,7m Wenge 3047

cod Denumire

579424 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m Fag 5070

579420 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m Ag 01 5070

579422 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m Au 21 5070

579421 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m Bz 02 5070

579426 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m cires 5070

579425 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m Nuc 5070

579423 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m Stejar 5070

579427 profil dubl func şrb asc 50 mm 2,7m Wenge 5070

prOFIl COD 4155 

41

 �  Face trecerea între pardoseli aflate la acelaşi nivel sau niveluri 
diferite de maxim 20mm.

 � Se poate folosi în orice tip de finisaje pentru pardoseli: plăci 
ceramice, parchet, mochetă, linoleum, piatră naturală, etc.

 � Asigură un aspect estetic şi acoperă rosturile de îmbinare şi de dilataţie.
 � permite ajustarea între suprafeţe identice sau diferite, şi planuri 
la acelaşi nivel sau nivele diferite.

 � Rezistent la substanţele chimice  
folosite pentru curăţenie şi îngrijire. cod Denumire

579295 profil dubl func srb asc  41mm 1m Ag 01 4155
579296 profil dubl func srb asc  41mm 1m Au 21 4155

579297 profil dubl func srb asc  41mm 1m Bz 02 4155

579298 profil dubl func srb asc  41mm 1m Stejar 4155

579299 profil dubl func srb asc  41mm 1m Fag 4155

579300 profil dubl func srb asc  41mm 1m cires 4155

579301 profil dubl func srb asc  41mm 1m Nuc 4155

579302 profil dubl func srb asc  41mm 1m Wenge 4155

FAG

FAG

FAG

cod Denumire

579303 profil dubl func srb asc  41mm 2,7m Ag 01 4155

579304 profil dubl func srb asc  41mm 2,7m Au 21 4155

579305 profil dubl func srb asc 41mm 2,7m Stej 4155

579306 profil dubl func srb asc  41mm 2,7m Fag 4155

579307 profil dubl func srb asc  41mm 2,7m cires 4155

579308 profil dubl func srb asc  41mm 2,7m Nuc 4155

579309 profil dubl func srb asc  41mm 2,7m Wenge 4155

579384 profil dubl func srb asc 41mm 2,7m Bz 02 4155
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profile Aluminiu  
pentru plăci ceramice

prOFIl COD trA100

prOFIl COD 3811 

prOFIl COD tI90

 � Terminaţie pentru gresie, faianţă.
 � Finisaj estetic pentru muchiile exterioare de gresie, faianţă.

 � profil colţ exterior din aluminiu.
 � Terminaţie pentru gresie, faianţă.
 � Finisaj estetic pentru muchiile exterioare de gresie, faianţă.
 � Forma rotundă atenuează muchiile ascuţite.
 � protejează muchiile plăcilor ceramice.

 � Se utilizează la finisarea, protejarea şi terminaţiile pardoselilor 
exterioare placate cu plăci ceramice.

 � protejează terminaţiile teraselor şi maschează marginile de 
plăci ceramice tăiate.

 � protejează suprafeţele adiacente teraselor şi faţadele,  
de scurgerile de apă de pe terase.  

 � profil colţ interior din aluminiu.
 � colţ exterior pentru îmbinarea suprafeţelor finisate cu plăci 
ceramice.

 � Se utilizează pentru mascarea estetică a muchiilor interioare 
(întâlnirea tavan, perete, pardoseală).

 � Maschează marginile de faianţă, gresie tăiate.

cod Denumire

579151 profil term “L” 2,5m TSD100

cod Denumire

579114 profil colt ext. Al. 10mmx2,5m Ag TRA100/00

cod Denumire

579294 profil Al cu picurator 2,5m Natur 3811

cod Denumire

579146 profil colt int. Al. TI90

579178 profil colt int. Al.11 alb TI90

= valabil pe Comandă speCială

prOFIl COD tSD100
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 � profil aluminiu pentru trepte.
 � protejează marginile treptelor împotriva deteriorărilor.
 � Fixează mocheta, covorul pe colţul exterior al treptei.
 � Oferă un aspect elegant.
 � contribuie la scăderea riscului de alunecare.
 � Uz exterior și interior.

cod Denumire

579251 profil treapta 45/23 1m Ag 01 3130
579252 profil treapta 45/23 1m Au 21 3130

579142 profil treapta 45/23 2,7m Ag 01 3130

579144 profil treapta 45/23 2,7m Au 21 3130

579143 profil treapta 45/23 2,7m Bz 02 3130

prOFIl COD 3130

 � protejează marginile treptelor împotriva deteriorărilor.
 � Fixează mocheta, covorul pe colţul exterior al treptei.
 � Oferă un aspect elegant.
 � contribuie la scăderea riscului de alunecare.
 � Exterior, interior.

cod Denumire

579244 profil treapta 1m Ag 01 3971
579254 profil treapta 1m Au 21 3971

579245 profil treapta 1m Bz 02 3971

579246 profil treapta 2,7m Ag 01 3971

579253 profil treapta 2,7m Au 21 3971

prOFIl COD 3971

 � protejează marginile treptelor împotriva deteriorărilor.
 � Fixează mocheta, covorul pe colţul exterior al treptei.
 � Oferă un aspect elegant.
 � contribuie la scăderea riscului de alunecare.
 � Exterior, interior.

cod Denumire

579206 profil treapta 25/10mm 1m Au 21 3126
579204 profil treapta 25/10mm 1m Ag 01 3126

579205 profil treapta 25/10mm 1m Bz 02 3126

579194 profil treapta 25/10mm 2,7m Ag 01 3126

579250 profil treapta 25/10mm 2,7m Au 21 3126

579207 profil treapta 25/10mm 2,7m Bz 02 3126

prOFIl COD 3126

protecţii treaptă  
din aluminiu
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 � protejează marginile treptelor împotriva deteriorărilor.
 � Fixează mocheta, covorul pe colţul exterior al treptei.
 � Oferă un aspect elegant.
 � contribuie la scăderea riscului de alunecare.
 � Exterior, interior.

cod Denumire

579233 profil treapta 20/20mm 1m Ag 01 4712
579231 profil treapta 20/20mm 1m Au 21 4712

579234 profil treapta 20/20mm 2,7m Ag 01 4712

579232 profil treapta 20/20mm 2,7m Au 21 4712

579262 profil treapta 20/20mm 2,7m Bz 02 4712

prOFIl COD 4712

 � profil pentru trepte, incorporabil semirotund.
 � Acoperă rostul dintre diferite materiale de finisare  
(faianţă, gresie etc.).

 � contribuie la scăderea riscului de accidentare.

 � profil pentru trepte incorporabil.
 � Acoperă rostul dintre diferite materiale de finisare  
(faianţă, gresie etc.).

 � contribuie la scăderea riscului de accidentare.

cod Denumire

579130 profil treapta incorp rotund 2,5m 2110

579166 profil treapta incorp rotund 2m 2110

579167 profil treapta incorp rotund 3m 2110

cod Denumire

579113 profil treapta incorp. 2,5m AL2100
579193 profil treapta incorp. 2m AL2100

579191 profil treapta incorp. 3m AL2100

579189 profil treapta incorp. Au 2,5m AL2100

prOFIl COD Al2110

prOFIl COD Al2100
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 � profil colţ din pvc porţelanat.
 � Soluţie profesională ce oferă un luciu și o strălucire deosebită 
similară porţelanului.

 � Foarte rezistent la zgârieturi, radiaţii ultraviolete, detergenţi și 
agenţi de curăţare etc.

 � poate fi folosit atât în interior cât și în exterior.

cod Denumire

574027 RAccORDMIGNON profil pvc colt portelanat alb 2,5m
574053 KIT RAccORDMIGNON 2x2m +capete 081XB/01

KIT
2buc x 2m 

2capete

profile sanitare pVC porţelanat

profile dilataţie

 � profil colţ din pvc porţelanat.
 � Soluţie profesională ce oferă un luciu și o strălucire deosebită 
similară porţelanului.

 � Foarte rezistent la zgârieturi, radiaţii ultraviolete, detergenţi și 
agenţi de curăţare etc.

 � poate fi folosit atât în interior cât și în exterior.

 � profil de dilataţie din pvc.
 � pot fi considerate veritabile rosturi de dilataţie, preluând 
tensiunile dintre plăcile ceramice și prevenind deteriorarea 
pereţilor datorită mișcării acestora.

 � Se montează o dată cu plăcile.

cod Denumire

578030 cOpRISIL profil colt pvc neperf. alb 3m
= valabil pe Comandă speCială

rACCOrDMIGNON

 � profil din pvc cu margine flexibilă pentru îmbinarea gresiei 
sau faianţei cu obiectele sanitare.

 � Soluţie profesională ce impedică infiltraţiile apei.
 � Rezistent la zgârieturi şi agenţi de curăţare.

SOttOSIl

cod Denumire

578059 SOTTOSIL profil cada 3m cod 256

cod Denumire

574032 ELASTOcER 12x8 gri-gri profil dilatat

COprISIl elAStOCer
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rafturi

 � Raft profile 2 nivele 
cod: 600059 

 � Raft profile stand rotativ 
cod: 610334 
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Vopsele lavabile

•	de	interior
•	de	exterior

Tencuieli decorative

•	acrilice
•	siliconice

Grunduri

Tencuială decorativă de soclu



Vopsea lavabilă pentru interior

 � vopsea lavabilă de interior, pe bază de dispersie acrilică.
 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, suprafeţe gletuite, din 
beton, gips, gips-carton, azbociment, cărămidă, de la clădirile 
vechi şi noi. 

 � Asigură o suprafaţă estetică, uşor de curăţat. 
 � permite respiraţia naturală a peretelui, asigură o bună 
permeabilitate la vaporii de apă.

 � Nu se colorează. 
 � consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

 � vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă, gata preparată, 
cu aspect mat.

 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, gletuite, de beton, gips, 
gips-carton, azbociment, cărămidă, de la clădirile vechi şi noi.

 � Asigură o suprafaţă estetică, uşor de curăţat.
 � permite respiraţia naturală a peretelui.
 � Se colorează în nuanţe pastelate, maxim 130 nuanţe. 
 � consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

OrIGO - VOpSeA lAVABIlă ACrIlICă  
De INterIOr

AlFA - VOpSeA lAVABIlă ACrIlICă  
De INterIOr

cod Denumire Ambalare

901300 ORIGO-Lavabila interior acryl 15L 15L

cod Denumire Ambalare

901301 ALFA-Lavabila interior acryl 15L 15L

901348 ALFA-Lavabila interior acryl 2,5L 2,5L

Descoperă noutăţile!
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Vopsea lavabilă pentru exteriorVopsea lavabilă pentru interior

 � vopsea lavabilă de exterior, pe bază de dispersie acrilică.
 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, suprafeţe gletuite, din 
beton, gips, gips-carton, azbociment, cărămidă, de la clădirile 
vechi şi noi. 

 � Asigură o suprafaţă estetică, uşor de curăţat. 
 � permite respiraţia naturală a peretelui, asigură o bună 
permeabilitate la vaporii de apă.

 � Se colorează în toate nuanţele paletarului REvcO. 
 � consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

exterIOr - VOpSeA lAVABIlă ACrIlICă 
De exterIOr

cod Denumire Ambalare

901305 EXTERIOR B1-Lavabila exterior acryl 10L 10L

901342 EXTERIOR B1-Lavabila exterior acryl 2,5L 2,5L

901306 EXTERIOR B2-Lavabila exterior acryl 10L 10L

901343 EXTERIOR B2-Lavabila exterior acryl 2,5L 2,5L

901307 EXTERIOR B3-Lavabila exterior acryl 10L 10L

901344 EXTERIOR B3-Lavabila exterior acryl 2,5L 2,5L

= valabil pe Comandă speCială
 � vopsea lavabilă de exterior, pe bază de dispersie 
siliconică.

 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, suprafeţe gletuite, 
din beton, gips, gips-carton, azbociment, cărămidă, de 
la clădirile vechi şi noi. 

 � Se colorează în toate nuanţele paletarului REvcO.
 � conferă un grad crescut de respiraţie a peretelui şi 
asigură o bună permeabilitate la vaporii de apă.

 � Are proprietăţi de autocurăţire.
 � Este recomandată pentru vopsirea pereţilor izolaţi cu 
vată bazaltică.

 � consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

VArIO - VOpSeA lAVABIlă SIlICONICă 
De exterIOr

cod Denumire Ambalare

901318 vARIO-Lavabila exterior siliconica B1 10L 10L

901366 vARIO-Lavabila exterior siliconica B1 2,5L 2,5L

901319 vARIO-Lavabila exterior siliconica B2 10L 10L

901367 vARIO-Lavabila exterior siliconica B2 2,5L 2,5L

901320 vARIO-Lavabila exterior siliconica B3 10L 10L

901368 vARIO-Lavabila exterior siliconica B3 2,5L 2,5L

= valabil pe Comandă speCială
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Grund pentru vopsea lavabilă

tencuială decorativă

 � Grund universal pe bază de apă, cu granulaţie extrem de fină indicat pentru 
amorsarea în profunzime, impregnarea diferitelor suprafeţe de perete. 

 � Formează o punte de legătură profund impregnată între suprafaţă şi stratul de 
finisare.

 � Reduce consumul specific de vopsea pentru pereţi.
 � Se poate utiliza atât pentru vopsele lavabile acrilice cât şi pentru cele siliconice.

 � Tencuială decorativă albă pe bază de acril. 
 � Indicată pentru decorarea zidăriilor exterioare şi interioare ale clădirilor vechi şi noi, 
şi pentru acoperirea suprafeţelor tencuite ale sistemelor termoizolante la faţade. 

 � Lucrabilitate foarte bună.
 � Elasticitate şi rezistenţă la intemperii.
 � Efecte: granulată sau cu striaţii.
 � Se colorează în toate nuanţele paletarului REvcO.
 � Se utilizează cu grundul pentru tencuieli, colorat în nuanţa tencuielii.

GruND IMpreGNAre peNtru VOpSeA lAVABIlă

VArIO - teNCuIAlă DeCOrAtIVă De exterIOr  
pe BAZă De ACrIl

cod Denumire Ambalare

901308 Grund impregnare pentru lavabile acryl 10L 10L

901347 Grund impregnare pentru lavabile acryl 2,5L 2,5L

cod Denumire Ambalare consum

901314 vARIO-Tenc. granulata acryl 1,5mm B1 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901315 vARIO-Tenc. granulata acryl 1,5mm B2 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901323 vARIO-Tenc. granulata acryl 1mm B1 15Kg 15kg 1,5-1,7kg/mp

901327 vARIO-Tenc. granulata acryl 1mm B2 15Kg 15kg 1,5-1,7kg/mp

901335 vARIO-Tenc. granulata acryl 2,5mm B1 15Kg 15kg 3-3,2kg/mp

901336 vARIO-Tenc. granulata acryl 2,5mm B2 15Kg 15kg 3-3,2kg/mp

901312 vARIO-Tencuiala striata acryl 2mm B1 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901313 vARIO-Tencuiala striata acryl 2mm B2 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901337 vARIO-Tencuiala striata acryl 3mm B1 15Kg 15kg 2,7-2,9kg/mp

901338 vARIO-Tencuiala striata acryl 3mm B2 15Kg 15kg 2,7-2,9kg/mp

= valabil pe Comandă speCială
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Grund pentru tencuială decorativă

Grund pentru vopsea lavabilă

 � Tencuială decorativă albă, pe bază de acril.
 � Indicată atât pentru decorarea zidăriilor exterioare şi 
interioare la clădirile vechi şi noi, cât şi pentru acoperirea 
suprafeţelor tencuite ale sistemelor termoizolante la faţade. 

 � Se colorează în 109 nuanţe.
 � Se utilizează cu grund pentru tencuieli colorat în nuanţa 
tencuielii.

 � Efecte: granulată sau cu striaţii.

 � Este indicat ca strat de bază pentru suprafeţele interioare şi 
exterioare ale clădirilor noi sau vechi, înainte de aplicarea 
tencuielii colorate şi decorative. 

 � primer-ul pentru tencuieli este un material de umplere pe 
bază de cuarţ. 

 � Rezistenţă la radiaţii Uv. 
 � Se colorează în nuanţa tencuielii ce urmează să fie aplicată 
deasupra.

 � Tencuială decorativă albă, pe bază de silicon. 
 � Indicată pentru decorarea zidăriilor exterioare şi interioare ale 
clădirilor vechi şi noi, şi pentru acoperirea suprafeţelor tencuite ale 
sistemelor termoizolante la faţade. 

 � Lucrabilitate foarte bună. 
 � Elasticitate şi rezistenţă la intemperii. 
 � Efecte: granulată sau cu striaţii.
 � Se colorează în 264 nuanţe.
 � Se utilizează cu grundul pentru tencuieli, colorat în nuanţa tencuielii.
 � conferă un grad crescut de respiraţie a peretelui şi asigură o bună 
permeabilitate la vaporii de apă.

 � Are proprietăţi de autocurăţire.
 � Este recomandată pentru tencuirea pereţilor izolaţi cu vată bazaltică.

NeO - teNCuIAlă DeCOrAtIVă De 
exterIOr pe BAZă De ACrIl

prIMer putZ - GruND peNtru 
teNCuIAlă

VArIO - teNCuIAlă DeCOrAtIVă De 
exterIOr pe BAZă De SIlICON

cod Denumire Ambalare consum

901311 NEO-Tencuiala granulata 1,5mm 15Kg 15kg 2,5kg/mp

901310 NEO-Tencuiala striata acryl 1,8mm 15Kg 15kg 2,5kg/mp

cod Denumire Ambalare

901309 primer putz-grund tencuiala acryl 15Kg 15kg

901346 primer putz-grund tencuiala acryl 3,75KG 3,75kg

cod Denumire Ambalare consum

901316 vARIO-Tenc. granulata Silikon 1,5mm B1 15Kg 15kg 2,5kg/mp

901317 vARIO-Tenc. granulata Silikon 1,5mm B2 15Kg 15kg 2,5kg/mp

901339 vARIO-Tenc. granulata Silikon 2,5mm B1 15Kg 15kg 3-3,2kg/mp

901321 vARIO-Tenc. granulata Silikon 2,5mm B2 15kg 15kg 3-3,2kg/mp

901325 vARIO-Tencuiala striata silikon 2mm B1 15Kg 15kg 2,7kg/mp

901322 vARIO-Tencuiala striata Silikon 2mm B2 15Kg 15kg 2,7kg/mp

= valabil pe Comandă speCială
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tencuială decorativă pentru soclu

 � Granule din granit de 1mm, pentru tencuiala decorativă de soclu. 
 � paleta de culori pentru granulele de granit are 11 nuanţe. 
 � Din cele 11 nuanţe se pot face 1001 combinaţii. 
 � Se poate opta pentru una din variantele: 

  • UniTOn - 4 pungi de granule de aceeaşi culoare; 
  • UniTOn MiX - 3 pungi de granule de aceeaşi   
  culoare şi 1 pungă de altă culoare; 
  • DoubleTOn - 2 pungi de granule de o culoare şi  
  2 pungi de granule de altă culoare; 
  • DoubleTOn MiX - 2 pungi de granule de o culoare,  
  1 pungă de o culoare şi 1 pungă de altă culoare; 
  • 4 MiX - 4 pungi de granule de culori diferite.

 � O găleată de tencuială decorativă de soclu conţine 2 
componente:  adeziv pentru granule MINI granit (1buc) şi 
granule MINI de granit (4buc). 

reMIx GrANule MINI - GrANule peNtru 
teNCuIAlA DeCOrAtIVă De SOClu

ADeZIV peNtru teNCuIAlA  
DeCOrAtIVă De SOClu

cod Denumire Ambalare

901395 Adeziv tenc.soclu pentru granule MINI granit 4KG 4kg

cod Denumire Ambalare culoare

901380 ReMix GranuleMINI granit 1mm maro 2,75Kg 3535B 2,75kg

901381 ReMix GranuleMINI granit 1mm negru 2,75Kg 3535F 2,75kg

901382 ReMix GranuleMINI granit 1mm gri 2,75Kg 3535G 2,75kg

901383 ReMix GranuleMINI granit 1mm nisipiu 2,75Kg 3535H 2,75kg

901384 ReMix GranuleMINI granit 1mm albastr 2,75Kg 3535K 2,75kg

901385 ReMix GranuleMINI granit 1mm natur1 2,75Kg 3535N1 2,75kg

901386 ReMix GranuleMINI granit 1mm rosu 2,75Kg 3535p 2,75kg

901387 ReMix GranuleMINI granit 1mm galben 2,75Kg 3535S 2,75kg

901388 ReMix GranuleMINI granit 1mm verde d 2,75KG 3535v 2,75kg

901389 ReMix GranuleMINI granit 1mm alb 2,75Kg 3535W 2,75kg

901390 ReMix GranuleMINI granit 1mm verde 2,75KG 3535Z 2,75kg

UniTOn

DoubleTOn MiX

UniTOn MiX

4 MiX

DoubleTOn
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Colţare, bride

Dibluri, profile

Racorduri

Plasă fibră de sticlă

Benzi



cod Denumire Buc/bax Grosime Dim. plasă Lungime

515261 coltar Al cu plasa 10x10 2,5m 25 0,3mm 10x10mm 2,5m

515260 coltar Al cu plasa 10x10 2m 25 0,3mm 10x10mm 2m

515262 coltar Al cu plasa 10x10 3m 25 0,3mm 10x10mm 3m

cod Denumire Buc/bax Grosime Dim. colţar Lungime

515214 coltar Al fara plasa 2,5m 50 0,3mm 20x20mm 2,5m

515199 coltar Al fara plasa 2m 50 0,3mm 20x20mm 2m

515184 coltar Al fara plasa 3m 50 0,3mm 20x20mm 3m

cod Denumire Buc/bax Lungime

515442 profil pvc cu picurator 2,5m 25 2,5m

515441 profil pvc cu picurator 2m 25 2m

prOFIl pVC Cu pICurătOr

cod Denumire Buc/bax Dim. plasă Lungime

517287 coltar pvc plasa 7x7 2,5m 25 7x7mm 2,5m

515612 coltar pvc cu plasa 7x7 3m 25 7x7mm 3m

515348 coltar pvc cu plasa 10x10 2,5m 25 10x10mm 2,5m

515685 coltar pvc cu plasa 10x10 2m 25 10x10mm 2m

515349 coltar pvc cu plasa 10x10 3m 25 10x10mm 3m

COlŢAr AluMINIu Cu plASă

cod Denumire Buc/bax Dim. colţar Lungime

515505 coltar pvc 2,5m 50 25x25mm 2,5m

515506 coltar pvc 3m 50 25x25mm 3m

COlŢAr pVC

COlŢAr pVC Cu plASă

COlŢAr DIN AluMINIu perFOrAt

cod Denumire Buc/bax Grosime Dimensiune

517751 EcO colţ Al cu plasă 7x7x3m 25 0,27mm 70x70mm

517752 EcO colţ Al cu plasă 7x7x2,5m 25 0,27mm 70x70mm

COlŢAr eCO Cu plASă

cod Denumire Buc/bax Grosime Dim. colţar Lungime

514384 coltar Al 23x23 2,5m 50 0,31mm 23x23mm 2,5m

514390 coltar Al 23x23 2m 50 0,31mm 23x23mm 2m

514391 coltar Al 23x23 3m 50 0,31mm 23x23mm 3m

COlŢAr preMIuM Fără plASă

COlŢAr eCO Fără plASă

cod Denumire Buc/bax Grosime Dimensiune

517848 colţ Al EcO fără plasă 2m 50 0,27mm 18x18mm

517849 colţ Al EcO fără plasă 2,5m 50 0,27mm 18x18mm

517850 colţ Al EcO fără plasă 3m 50 0,27mm 18x18mm
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cod Denumire Buc/bax

515446 Brida ES 60/125 100

cod Denumire Buc/bax

517283 Diblu fix. lemn/OSB 500buc c.7237 500

cod Denumire Buc/bax Lungime

517280 Diblu termoizolatie pp  70mm 500buc c.7215 500 70 mm

517281 Diblu termoizolatie pp  90mm 500bc c.7214 500 90 mm

517282 Diblu termoizolatie pp 110mm 500bc c.7216 500 110 mm

517358 Diblu termoizolatie pp 150mm 500bc c.7263 500 150 mm

517359 Diblu termoizolatie pp 180mm 500bc c.7264 500 180 mm

517360 Diblu termoizolatie pp 200mm 500bc c.7322 500 200 mm

517361 Diblu termoizolatie pp 220mm 500bc c.7323 500 220 mm

515149 Diblu izolatii 10x100 cu cui pvc (set 100buc) 100 100 mm

515148 Diblu izolatii 10x120 cu cui pvc (set 100buc) 100 120 mm

515270 Diblu izolatii 10x140 cu cui pvc (set 100buc) 100 140 mm

515264 Diblu izolatii 10x160 cu cui pvc (set 100buc) 100 160 mm

515174 Diblu izolatii 10x180 cu cui pvc (set 100buc) 100 180 mm

515248 Diblu izolatii 10x200 cu cui pvc (set 100buc) 100 200 mm

515470 Diblu izolatii 10x220 cu cui pvc (set 100buc) 100 220 mm

517288 Diblu izolatii 10x240 cu cui pvc (set 100buc) 100 240 mm

prOFIl DIN pVC peNtru ArCADă

DIBlurI  peNtru pOlIStIreN

BrIDă eS 125, eS 75

DIBlu FIx. terMOIZOlAŢIe pe leMN/OSB

cod Denumire Buc/bax Dim. profil Lungime

515424 coltar pvc pt. arcade 2,5m 25 25x25mm 2,5m

515434 coltar pvc pt. arcade 3m 25 25x25mm 3m
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cod Denumire Buc/bax Dim. profil Lungime

515437 profil tencuiala 2,5m 36x36 25 36x36mm 2,5m

515438 profil tencuiala 3m 36x36 25 36x36mm 3m
cod Denumire Buc/bax Dim. profil Lungime

515452 profil soclu 53mmx2,5m 20 53mm 2,5m

515451 profil soclu 53mmx2m 20 53mm 2m

515524 profil soclu 83mmx2,5m 20 83mm 2,5m

515459 profil soclu 103mmx2,5m 20 103mm 2,5m

515458 profil soclu 103mmx2m 20 103mm 2m

cod Denumire Buc/bax Dimensiune Lungime

515439 Sina ghidaj W10 2,5m 25 10 mm 2,5m

515440 Sina ghidaj W10 3m 25 10 mm 3m

517258 Sina ghidaj W6 2,5m 25 6 mm 2,5m

515259 Sina ghidaj W6 3m 25 6 mm 3m

cod Denumire Buc/bax Grosime Dimensiune Lungime

518007 colt pvc protectie alb 10x10 2,9m 25 0,8mm 10x10mm 2,9m

518008 colt pvc protectie alb 15x15 2,9m 25 0,8mm 15x15mm 2,9m

518009 colt pvc protectie alb 20x20 2,9m 25 1mm 20x20mm 2,9m

518010 colt pvc protectie alb 25x25 2,9m 25 1mm 25x25mm 2,9m

518011 colt pvc protectie alb 30x30 2,9m 25 1mm 30x30mm 2,9m

518012 colt pvc protectie alb 50x50 2,9m 25 1,2mm 50x50mm 2,9m

prOFIl peNtru teNCuIAlă
prOFIl SOClu

ŞINă GhIDAJ prOFIle DIN pVC AlB peNtru 
prOteCŢIA COlŢurIlOr
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cod Denumire Buc/bax Dim. profil Lungime

518006 profil pvc pentru tencuiala 50 6 mm 2,5 m

nOU profil pvc pentru tencuiala 40 8 mm 2,5 m, 3,0 m

nOU profil pvc pentru tencuiala 40 10 mm 2,5 m, 3,0 m

prOFIl pVC peNtru teNCuIAlă

muchie de reglare a grosimii 
tencuielii 6, 8, 10 mm

perete

tencuială

cod Denumire Buc/bax Dim. profil Lungime

517928 profil pvc pentru dilatatie 2m 25 5-30 mm 2,0m

prOFIl DIlAtAŢIe peNtru SuprAFAŢă 
plANă/uNGhI

plasă fibră de sticlă dilataţie între pereţi

tencuială

Lăţime plasă 
10 cm

Dim. min/max 
5-30 mm

perete

membrană de extindere

= valabil pe Comandă speCială
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cod Denumire Buc/bax Dim. profil Lungime

514392 profil etansare ferestre cu plasa 2,5m 20 6mm 2,5m
514395 profil etansare ferestre cu plasa 3m 20 6mm 3,0 m

ALB MARO

prOFIl etANŞAre ușI șI FereStre  
Cu plASă

culoarea garniturii:

spumă dilataţie

plasă fibră de sticlă

banda dublu-adezivă

element care 
se îndepărtează

garnitură cadru fereastră

Avantajele Profilului de Etanşare:

 � Nu sunt deteriorări ale tâmplăriei;
 � Nu se pierde timp suplimentar pentru curăţarea tâmplăriei la finalul lucrării;
 � Nu se formează „punţi termice”;
 � Reduce din consumul de energie necesară de obicei pentru încălzirea clădirii;
 � combinaţie durabilă şi estetică cu tâmplăria.

Are rol de garnitură-amortizor, preia din vibraţiile tocului apărute la închiderea
şi deschiderea ferestrelor/uşilor, a tensiunilor existente între materiale diferite.

cod Denumire Buc/bax Dim. profil Lungime

514393 profil etansare ferestre fara plasa 2,5m 50 6mm 2,5m

ALB MARO

culoarea garniturii:

prOFIl etANŞAre uŞI ŞI FereStre SIMplu

spumă dilataţieAplicaţie: interior/exterior

element care  
se îndepărtează 

bandă dublu-adezivă

tencuială

cadru fereastră

garnitură

glet, tinci 
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 � Racordul suspensie cu arc este o piesă de ancorare 
cu siguranţă pentru profilele portante cD (cD50 / 
cD60), confecţionată prin debitare şi ambutisare 
din tablă zincată de oţel cu grosimea de 0,7 mm. 
Este elementul de fixare elastică pentru tijele de 
susţinere a profilelor de tip cD ce susţin tavanul fals 
din gips-carton şi au un grad de încărcare mediu. 
Forma capătului piesei este concepută astfel încât 
să aibă o prindere mai sigură decât piesele simple 
de ancorare. Tehnica de ancorare poate absorbi 
deformările sau mişcările obişnuite ale structurii 
suport fără deteriorarea plafoanelor suspendate 
(orizontale sau înclinate).

 � Racordul de îmbinare dublu este o piesă de îmbinare încrucişată 
a profilelor portante tip cD (cD50 / cD60), confecţionată prin 
laminare la rece din tablă zincată cu grosimea de 0.8 mm. Se 
utilizează în nodurile de intersecţie ale profilelor portante tip cD 
în condiţii de încărcare normală. 

 � Racordul de prelungire este o piesă de legătură pentru profilele 
portante tip cD (cD50 / cD60), confecţionată prin laminare la rece 
din tablă zincată de oţel, cu grosimea de 0,5 mm. Se utilizează la 
prelungirea elementelor de profil metalic tip cD.

 � Lamela flexibilă dublă pentru tija de susţinere de 4 mm, este 
confecţionată prin laminare la rece din tablă zincată de oţel, cu 
grosimea de 0,7 mm. Lamela intră în componenţa racordului 
suspensie cu arc.  Această piesă se foloseşte pentru prelungirea 
tijelor de susţinere la plafoanele casetate. planul tavanului se 
poate regla din această piesă, prin translatarea telescopică a tijei.

 � Tijă de susţinere, confecţionată prin laminare la rece din 
sârmă de oţel cu grosimea de 4 mm, serveşte la suspendarea 
plafoanelor false din gips-carton, împreună cu piesele de 
ancorare. Tija de susţinere este un element de construcţie 
longitudinal, destinat să suporte eforturile de întindere, de 
suspendare, împingeri orizontale ale plafoanelor, bolţilor, 
execuţiilor în formă curbă etc.

tIrANt Cu OChI

rACOrD preluNGIre

rACOrD SuSpeNSIe

rACOrD îMBINAre DuBlu

cod Denumire Buc/bax Grosime tablă

517649 Racord prelungire cD60  AcS-Rp60 (50bc) 50 0,5 mm

cod Denumire Buc/bax Grosime tablă

517647 Racord suspensie cD60  AcS-RS60A 50 1 mm

cod Denumire Buc/bax Grosime tablă

517648 Racord imbinare dublu cD60/27 AcS-RID60(100bc) 100 0,8 mm

cod Denumire Buc/bax Grosime tablă Lungime

517655 Tirant 250mm B AcS-TRB250 100 4 mm 250 mm

517652 Tirant 375mm B AcS-TRB375 100 4 mm 375 mm

517653 Tirant 500mm cu ochi AcS-TRB500 100 4 mm 500 mm

517654 Tirant 750mm B AcS-TRB750 100 4 mm 750 mm

517651 Tirant 1000mm B AcS-TRB1000 100 4 mm 1000 mm

cod Denumire Buc/bax Grosime tabla

517650 Lamela flexibila dubla LFD AcS-LFD 100 0,7 mm

lAMelă FlexIBIlă DuBlă
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FABRICAT

ÎN ROMÂNIA

 � Bandă pe suport din hârtie cu aluminiu pentru colţuri, arcade şi 
alte aplicaţii în construcţii. 

 � pentru colţuri interioare şi exterioare. 
 � Grosimea foliei de aluminiu: 0,2 mm.

BANDă De COlŢ pe SupOrt DIN hârtIe  
Cu AluMINIu

cod Denumire Buc/bax Lungime

520759 Banda ALUX 50mmx30m 20 30m

 � Greutate material: 138-142 g/m2.
 � Mod de folosire: se aplică material de umplere, se montează 
banda, apoi se înglobează cu material.

BANDă DIN hârtIe peNtru ArMAreA 
rOSturIlOr lA SISteMele De GIpS-CArtON

cod Denumire Buc/bax Lungime

nOU    Bandă din hârtie 50mmx30m 100 30m

nOU    Bandă din hârtie 50mmx75m 24 75m 

 � pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton în vederea fixării rosturilor. 
 � Nu rezistă la radiaţii Uv. 

BANDă De îMBINAre DIN FIBră De StIClă

cod Denumire Buc/bax Lungime

520719 Banda fibra sticla 25m 40 25m

 � plasă din fibră de sticlă pentru izolaţii termice exterioare şi interioare.
 � Se utilizează pentru izolaţii cu polistiren sau vată bazaltică.
 � culori disponibile: alb, portocaliu.

plASă DIN FIBră De StIClă

cod Denumirile produselor Buc/bax Lungime

520736 plasa fibra sticla 145g/mp, 5x5mm, 1x50m 1 50

520836 plasa fibr sticla portoc. 145g/mp, 5x5mm, 1x50m 1 50

520773 plasa fibra sticla alba/port 145g/mp, 5x5mm, 1x20m 1 20

520777 plasa fibr sticla portoc. 145g/mp, 5x5mm, 1x20m 1 20

520772 plasa fibra sticla 145g/mp, 5x5mm, 1x10m 1 10

520776 plasa fibr sticla portoc. 145g/mp, 5x5mm, 1x10m 1 10

520737 plasa fibr sticla portoc. 160g/mp, 5x5mm, 1x50m 1 50

520837 plasa fibr sticla portoc. 160g/mp, 5x5mm, 1x50m 1 50

520738 plasa fibra sticla 125g/mp, de interior pt.tencuieli mecaniz 1 50

520791 plasa fibra sticla portoc. premium 150g/mp, 5x5mm, 1x50m 1 50

520792 plasa fibra sticla alba premium 150g/mp, 5x5mm, 1x50m 1 50

BANDă AutOADeZIVă peNtru GIpS-CArtON

cod Denumire Buc/bax Lungime

520715 Banda autoadeziva rigips 50mmx20m 48 20m

520716 Banda autoadeziva rigips 50mmx45m 36 45m

520717 Banda autoadeziva rigips 50mmx90m 24 90m

= valabil pe Comandă speCială
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ACCESORII  
zUGRăVIT 

Role şi trafaleţi

Pensule şi accesorii

Scule finisări pereţi 



 � Rolă poliacril, lungime fir 18mm cu mâner, grătar şi folie 
protecţie 20mp.

Set rOlă VerDe peNtru uZ INterIOr

cod Denumire Buc/bax

581069  Set Rolă 240mm poliacril .+grătar+folie c. 6751924 10

 � Rolă din poliacril, cu mâner, lungimea firului 18mm.

rOlă VerDe Cu MâNer  
peNtru INterIOr

cod Denumire Buc/bax

581070 Rolă verde int. 240mm + mâner c. 6751938 10

role

şi trafaleţi

 � Rolă poliacril, lungime fir 18mm.
 � pentru suprafeţe netede (interior).

rOlă 6 CulOrI peNtru INterIOr

cod Denumire Buc/bax

520199 Rola prof. pA 6 culori 250mm c. 6701351 30

 � Rolă poliacril, lungime fir 18 mm.
 � pentru suprafeţe netede (interior).

rOlă VerDe peNtru INterIOr

cod Denumire Buc/bax

581025 Rola verde int. 250mm c. 6701901 50

581046 Rola verde int. 180mm c. 6701801 30

 � Rolă poliacril, captuşită, lungime fir 18mm.
 � pentru suprafeţe foarte rugoase (faţade).
 � Grosime căptuşeală 5mm.

rOlă VerDe peNtru exterIOr

cod Denumire Buc/bax

581024 Rola verde ext. 250mm c. 6700901 50

 � Rolă poliacril, captuşită, lungime fir 18mm.
 � pentru suprafeţe netede (interior) sau puţin rugoase (exterior).
 � Grosime căptuşeală 5mm.

rOlă VerDe uNIVerSAlă

cod Denumire Buc/bax

581023 Rola verde univ. 250mm c. 6700731 50
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 � pentru vopsele solubile în apă.
 � potrivită, cu durată scurtă de viaţă, pentru vopsele sintetice.
 � Nu este recomandată pentru vopsele / diluanţi nitro.

rOlă Burete

cod Denumire Buc/bax

520211 Rola burete 50mm c. 6705701 10

520212 Rola burete 100mm c. 6705101 10

581020 Rola burete 150mm c. 6631100 10

 � Rolă poliacril cu mâner pentru colţuri.
 � Lungime fir 15mm.

rOlă COlŢ

cod Denumire Buc/bax

581026 Rola colt+maner c. 6703850 20

 � Rolă poliacril rezistentă la diluanţi.
 � Lungime fir 13mm.

rOlă MIDI 5 CulOrI

cod Denumire Buc/bax

581021 Rola MIDI 5 culori 100mm c. 6667041 25

581022 Rola MIDI 5 culori 150mm c. 6667141 25

 � Rolă poliester, lungime fir 10mm.
 � pentru vopsele solubile în apă.

rOlă MICrOFIBre

cod Denumire Buc/bax

581027 Rola MIDI microfibre 100mm c. 6705455 25

581028 Rola MIDI microfibre 150mm c. 6705456 25

 � Rolă poliamidă, rezistentă la toate tipurile de diluanţi.
 � Lungime fir 6mm.
 � pentru vopsele cu densitate medie şi mare.

rOlă MINI pOlIAMIDă

cod Denumire Buc/bax

581047 Rola mini poliamida 100mm c.6705275 10

email: office@temad.ro

Produse şi accesorii pentru zugrăvit

273



 � păr natural 100% pentru toate tipurile 
de vopsele, mâner din plastic.

 � Diferite dimensiuni.

cod Denumire Buc/bax

520100 pensula Hobby 20mm 36

520101 pensula Hobby 30mm 36

520102 pensula Hobby 40mm 36

520103 pensula Hobby 50mm 36

520104 pensula Hobby 60mm 36

520105 pensula Hobby 70mm 36

520106 pensula Hobby 80mm 36

520107 pensula Hobby 90mm 24

520108 pensula Hobby 100mm 24

 � pensulă din păr natural 100%, pentru toate 
tipurile de vopsele, mâner din plastic. 

 � Diferite dimensiuni.

peNSulă eCO AlBAStră

cod Denumire Buc/bax

581004 pensula EcO 25mm c.8121443 60

581005 pensula EcO 35mm c.8121446 60

581006 pensula EcO 50mm c.8121444 60

581007 pensula EcO 60mm c.8121447 60

581008 pensula EcO 70mm c.8121445 60

581009 pensula EcO 100mm c.8121448 40

peNSulă eCO

peNSulă hOBBY

pensule

şi accesorii

cod Denumire Buc/bax

581058 pensulă EcO albastră 1 inch-25mm   c. 8121457 10

581059 pensulă EcO albastră 1,5 inch-38mm c. 8121458 10

581060 pensulă EcO albastră 2 inch-51mm c. 8121459 10

581061 pensulă EcO albastră 2,5 inch-64mm c. 8121460 10

581062 pensulă EcO albastră 3 inch-76mm c. 8121461 10

581064 pensulă EcO albastră 4 inch-101mm c. 8121469 10

 � păr natural 100% pentru toate tipurile de vopsele, 
mâner din plastic.

 � Diferite dimensiuni.

peNSulă hOBBY GAlBeNă

cod Denumire Buc/bax

581010 pensula HOBBY galbena 1 inch-25mm c. 8121600 60

581011 pensula HOBBY galbena 1,5 inch-38mm c. 8121601 60

581012 pensula HOBBY galbena 2 inch-51mm c. 8121602 60

581013 pensula HOBBY galbena 2,5 inch-64mm c. 8121603 60

581014 pensula HOBBY galbena 3 inch-76mm c. 8121604 60

581043 pensula HOBBY galbena 4 inch-101mm c. 8121605 30

 � păr natural 100%, pentru toate tipurile de vopsele.
 � Mâner ergonomic din plastic cu capăt teşit pentru 
deschiderea cutiilor de vopsea.

 � Diferite dimensiuni.

peNSulă erGO

cod Denumire Buc/bax

581037 pensula prof. ERGO negru 1 inch-25mm c.8121223 60

581038 pensula prof. ERGO negru 1,5 inch-38mm c.8121224 60

581039 pensula prof. ERGO negru 2 inch-51mm c.8121225 60

581040 pensula prof. ERGO negru 2,5 inch-64mm c.8121226 60

581041 pensula prof. ERGO negru 3 inch-76mm c.8121227 30

581042 pensula prof. ERGO negru 4 inch-101mm c.8121228 30

 � păr natural 100% pentru toate tipurile de 
vopsele, mâner din plastic.

 � Diferite dimensiuni.
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 � păr natural 100%, pentru toate tipurile de vopsele,  
mâner din plastic.

 � Diferite dimensiuni.

 � Bidinea fibre sintetice.
 � Mâner din plastic şi suport din lemn.
 � Diferite dimensiuni.

cod Denumire Buc/bax

581015 pensula RADIATOR pROFI 1 inch-25mm 8141017 24
581016 pensula RADIATOR pROFI 1,5 inch-38mm 8141018 24
581017 pensula RADIATOR pROFI 2 inch-51mm 8141019 24

cod     Denumire Buc/bax

581000 Bidinea 140x52 c.6126309 12
581001 Bidinea 150x70 c.6126311 12
581002 Bidinea 170x70 c.6126310 12

581003 Bidinea 180x80 c.6126315 12

cod Denumire Buc/bax

581031 Spaclu HOBBY 50mm c. 8710450 50
581032 Spaclu HOBBY 60mm c. 8710460 50
581033 Spaclu HOBBY 80mm c. 8710480 50

581045 Spaclu HOBBY 100mm c. 8710410 50

 � Mâner din lemn.
 � Diferite dimensiuni.

ŞpAClu hOBBY

cod Denumire Buc/bax

581065 pensulă RADIATOR HOBBY 1 inch-25mm c. 8141001 5

581066 pensulă RADIATOR HOBBY 1,5 inch-38mm c. 8141002 5

581067 pensulă RADIATOR HOBBY 2 inch-51mm c. 8141003 5

 � pensulă din păr natural 100%, pentru toate tipurile de 
vopsele, mâner din plastic. 

 � Diferite dimensiuni.

peNSulă rADIAtOr hOBBYpeNSulă rADIAtOr prOFI

BIDINeA

 � conţine: rolă din poliester, mâner şi grătar .
 � Utilizare universală.

cod Denumire Buc/bax

581018 SET Rola HOBBY 180mm c. 6429906 20

581019 SET Rola HOBBY 240mm c. 6703724 30

Set hOBBY

cod Denumire Buc/bax

526057 Maner+tavita+rola burete 100mm, cod 6704500 50

Set MâNer, tăVIŢă, rOlă Burete
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cod Denumire Buc/bax

581034 prelungitor telescopic 110-200cm c. 8901003 10

preluNGItOr teleSCOpIC

 � pentru role cu orificiu de 6 sau 8 mm.
 � Toate mânerele se pot folosi cu prelungitorul telescopic.

cod     Denumire Buc/bax

520203 Maner trafalet 250mmx8mm c. 6701603 40
520214 Maner trafalet 50mmx6mm 40
520215 Maner trafalet 180mmx8mm c. 6701503 40

520219 Maner trafalet 100x6x280mm c.6705503 40

MâNere peNtru rOle

cod Denumire Buc/bax

581029 Folie protectie 4x5m c.800076 60
581030 Folie protectie 4x12,5m c. 8300011 60

FOlIe prOteCŢIe

 � Mâner din plastic.

perIe SârMă Cu 4 râNDurI

cod Denumire Buc/bax

581036 perie sarma 4 randuri c. 1113010 20

cod Denumire Buc/bax

581035 perie sarma c. 8101081 20

perIe SârMă Cu MâNer De plAStIC

cod Denumire Buc/bax

520165 Gratar plastic negru pt role de 25cm 10

GrătAr plAStIC NeGru
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cod Denumire Buc/bax

581081 Lopată zăpadă 45cm c. 801447 1

 � Lopată din pvc rezistent la temperaturi joase. 
 � coadă din lemn cu mâner din plastic, margine metalică. 

uNelte peNtru GrăDINă

cod Denumire Buc/bax

520604 costum protectie vopsitor 50

COStuM prOteCŢIe VOpSItOr
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 � Drişcă 270x130mm din polistiren cu burete absorbant 
cu grosime de 20 mm. 

DrIŞCă 270mm pOlIStIreN  
Burete ABSOrBANt 20mm

cod Denumire Buc/bax

581231 Drişcă 270mm polistiren burete absorb. 20mm c0024 1

 � Drişcă 270x130mm din polistiren.

DrIŞCă 270mm pOlIStIreN 

cod Denumire Buc/bax

581230 Drişcă 270mm polistiren c.0010 1

 �  Drişcă 270x130mm din polistiren cu cauciuc de 
4mm grosime.

DrIŞCă 270mm pOlIStIreN  
CAuCIuCAtă 4mm

cod Denumire Buc/bax

581200 Drişcă 270mm polistiren cauciucată 4mm c.0021 1

 � Drişcă 270x130mm din pvc cu burete de 30mm 
aerat. Mâner ergonomic din plastic.

Drişcă 270mm pVC cu burete aerat 30mm

cod Denumire Buc/bax

581208 Drişcă 270mm pvc cu burete dens 30mm c.3330 1

581209 Drişcă 270mm pvc burete dens crestat 30mm c.3303 1

581210 Drişcă 270mm pvc cu burete aerat 30mm c.3430 1

 � Drişcă 270x130mm din polistiren cu burete 
aerat cu grosime de 30mm.

DrIŞCă 270mm pOlIStIreN  
Cu Burete AerAt 30mm

cod Denumire Buc/bax

581201 Drişcă 270mm polist. cu burete aerat 30mm c.0022 1

 � Drişcă 270x130mm din polistiren cu burete 
dens cu grosime de 30mm.

DrIŞCă 270mm pOlIStIreN 
Cu Burete DeNS 30mm

cod Denumire Buc/bax

581202 Drişcă 270mm polist. cu burete dens 30mm c.0023 1

 Scule finisări pereţi
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 � Gletieră 270x128mm din inox cu dinţi şi mâner din plastic.

Gletieră 270x128mm din inox cu dinţi şi 
mâner din plastic

cod Denumire Buc/bax

581215 Gletieră 270mm inox luc 10x10dinţi mâner pvc5021 1

581217 Gletieră 270mm inox 8x8 dinţi mâner plastic 5008 1

581218 Gletieră 270mm inox10x10 dinţi mâner plastic 5010 1

 � Gletieră 270x128mm din inox cu mâner de plastic.

Gletieră inox 270mm cu mâner din plastic

cod Denumire Buc/bax

581216 Gletieră inox 270mm mâner plastic c.5000 1

 � Gletieră 280x140mm din plastic ABS cu grosime 3mm.

Gletieră 280x140mm plast ABS  
grosime 3mm

cod Denumire Buc/bax

581203 Gletieră 280x140mm plast ABS grosime 3mm c.0327G3 1

 � Gletieră 480mm din inox cu mâner de lemn pentru faţade.

Gletieră inox 480mm cu mâner din lemn

cod Denumire Buc/bax

581219 Gletieră inox 480mm mâner lemn c.5600 1
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 � Mistrie 180mm trapezoidală din oţel cu mâner de lemn.

Mistrie oţel 180mm trapez  
cu mâner din lemn

cod Denumire Buc/bax

581228 Mistrie oţel 180mm trapez mâner lemn c.0402 1

 � Suport de şlefuit 210X105mm din pvc pentru hârtie abrazivă.

Suport şlefuit 210x105mm  
pentru hârtie abrazivă

cod Denumire Buc/bax

581206 Suport şlefuit 210X105mm pt hârtie abrazivă c0040 1

 � Mistrie trapezoidală din inox cu mâner de lemn.

Mistrie inox trapez cu mâner din lemn

cod Denumire Buc/bax

581225 Mistrie inox 160mm trapez mâner lemn c.0203 1

581226 Mistrie inox 180mm trapez mâner lemn c.0204 1

 � Gletieră 270x128mm din inox cu mâner din lemn.

Gletieră 270mm din inox cu mâner din lemn

cod Denumire Buc/bax

581211 Gletieră 270mm inox mâner lemn c.5100 1

 � cancioc zincat cu mâner de lemn, pentru lucrări 
de zidărie şi finisare.

CANCIOC NeGru 173mm

cod Denumire Buc/bax

581207 cancioc negru 173mm c.0410 1
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 � Raft accesorii zugrăvit 
cod: 600049

 � Raft accesorii zugrăvit cu picior 
cod: 600071

rafturi
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Benzi de mascare

Benzi speciale

Benzi PVC

Benzi de ambalare

BENZI ADEZIVE

FolII strEtch



Cod Denumire Buc/bax

520768 Bandă de mascare 40C PROCOLOR 24mmx40m 72

520769 Bandă de mascare 40C PROCOLOR 38mmx40m 54

520766 Bandă de mascare 40C PROCOLOR 48mmx40m 36

 � Bandă adezivă de mascare pe suport din hârtie utilizată la 
diferite aplicaţii în construcţii.

 � Rezistă la temperaturi de până la +40°C.

Bandă de mascare 40°c

Cod Denumire Buc/bax

520750 Banda mascare 60grd PROCOLOR 18mmx45m 96

520751 Banda mascare 60grd PROCOLOR 24mmx45m 72

520752 Banda mascare 60grd PROCOLOR 29mmx45m 60

520753 Banda mascare 60grd PROCOLOR 36mmx45m 48

520754 Banda mascare 60grd PROCOLOR 48mmx45m 36

520696 IMPERIUM banda mascare 60grd 19mmx45m 48

520697 IMPERIUM banda mascare 60grd 25mmx45m 36

520698 IMPERIUM banda mascare 60grd 30mmx45m 30

520699 IMPERIUM banda mascare 60grd 38mmx45m 24

520695 IMPERIUM banda mascare 60grd 50mmx45m 18

 � Bandă adezivă de mascare pe suport din hârtie utilizată la 
diferite aplicaţii în construcţii.

 � Rezistă la temperaturi de până la +60°C.

Bandă de mascare 60°c

Cod Denumire Buc/bax

520701 ANKER Banda mascare 80C 12mmx45m 72

520702 ANKER Banda mascare 80C 19mmx45m 48

520703 ANKER Banda mascare 80C 25mmx45m 36

520704 ANKER Banda mascare 80C 30mmx45m 30

520705 ANKER Banda mascare 80C 38mmx45m 24

520706 ANKER Banda mascare 80C 50mmx45m 18

520758 ANKER Banda mascare 80C 100mmx45m 18

 � Bandă adezivă de mascare pe suport din hârtie utilizată la 
vopsitorii auto.

 � Rezistă la temperaturi de până la +80°C.

Bandă de mascare 80°c

Benzi adezive

284 www.temad.ro

Benzi adezive



= valabil pe Comandă speCială

Cod Denumire Buc/bax

520707 Banda dublu adeziva 50mmx10m 54

520713 Banda dublu adeziva 50mmx25m 36

 � Bandă dublu adezivă transparentă pentru lipirea mochetei.
 � Permite fixarea și ulterior îndepărtarea ușoară a mochetei de 
pe pardoseală.

Bandă duBlu adezivă

Cod Denumire Buc/bax

520803 Banda izolatoare electric 15mmx25m 120

520804 Banda izolatoare electric 15mmx10m 200

520806 Bandă izolatoare elctric 19mm x 20m 300

 � Bandă izolatoare din folie PVC și polietilenă cu structură dură 
pentru aplicaţii electrice: izolări, cablaje, cordare prin culori 
ale cablurilor, prevenirea coroziunii acestora.

Bandă izolatoare electric

Cod Denumire Buc/bax

520709 Ductcloth banda texturata 50mmx10m 54

520712 Ductcloth banda texturata 50mmx25m 36

520688 Ductcloth banda texturata 50mmx50m 24

 � Pentru reparaţii universale: furtunuri, tubulaturi de joasă 
presiune din PVC, cauciuc.

 � Culori: argintiu, negru, alb.

Bandă adezivă texturată ductclotH

Cod Denumire Buc/bax

520708 Banda aluminiu 50mmx10m 54

520711 Banda aluminiu 50mmx25m 36

520710 Banda aluminiu 50mmx50m 24

520745 Banda aluminiu 100mmx50m 18

 � Pentru izolarea și fixarea tubulaturii și izolaţiilor de la  
instalaţiile de încălzire centrală și de aer condiţionat, hote, 
sobe, convectoare, radiatoare etc.

Bandă adezivă din aluminiu

Benzi adezive
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Cod Denumire Buc/bax

520732 Bandă PVC 38mmx25m 100

 � Bandă adezivă din PVC pentru diferite aplicații casnice și 
industriale.

Bandă Pvc

Cod Denumire Buc/bax

520690 Bandă adezivă tip Scotch maro 48mmx66yds 72

520700 Bandă adezivă tip Scotch trs. 48mmx66yds 72

 � Bandă adezivă tip Scotch pentru ambalare.
 � Culori: maro și transparent.

Bandă anker Pentru amBalare  
(tiP scotcH)

Cod Denumire Buc/bax

520762 Bandă ambalare tip scotch trs. 19mmx50m 84

520763 Bandă ambalare tip scotch trs. 24mmx50m 72

520764 Bandă ambalare tip scotch trs. 38mmx50m 54

520765 Bandă ambalare tip scotch trs. 46mmx50m 36

 � Bandă adezivă tip Scotch pentru ambalare.
 � Culori: transparent.

Bandă Pentru amBalare (tiP scotcH)

 � Folie din polietilenă utilizată pentru ambalarea individuală 
sau grupată a produselor cu scopul de a le proteja pe durata 
manipulării şi transportului.

 � Uz manual.
 � Grosimea filmului 23 µm.
 � Greutate rolă: brut 2 kg; net 1,45 kg.
 � Lungime folie: 135 m.
 � Culori: transparent, neagră.
 � Material LLDPE, 5-layer film.

Folie stretcH

Cod Denumire Buc/bax

514054 Folie strech manuala transp.500x0,023mm 1

515549 Folie stretch manuala neagra 500x0,023mm 1

Folii stretch
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Benzi de etanşare pentru  
uşi şi ferestre



 � Bandă adezivă din spumă flexibilă.
 � Spaţiu de etanșare: 1 ÷ 4 mm.
 � culori disponibile: alb, maro.

cod Denumire Buc/bax

110010 ELLEN-FLEX Bandă etanşare I alb 7,5m 8

110011 ELLEN-FLEX Bandă etanşare I maro 7,5m 8

BANDă peNtru SpAŢII îNGuSte prOFIl „I“

Nu lăsa frigul să intre în casă! 
BeNZI De etANŞAre peNtru uŞI ŞI FereStre
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 � Bandă adezivă din cauciuc EpDM.
 � Spaţiu de etanșare: 2 ÷ 3 mm.
 � culori disponibile: alb, maro.

BANDă peNtru SpAŢII MICI prOFIl „K“

cod Denumire Buc/bax

110024 ELLEN-FLEX Bandă etanşare K alb 2x50m 1

110020 ELLEN-FLEX Bandă etanşare K alb 7,5m 8

110021 ELLEN-FLEX Bandă etanşare K maro 7,5m 8

110025 ELLEN-FLEX Bandă etanşare K maro 2x50m 1

110026 ELLEN-FLEX Bandă etanşare K negru 2x50m 1

= valabil pe Comandă speCială

 � Bandă adezivă din cauciuc EpDM.
 � Spaţiu de etanșare: 3 ÷ 5 mm.
 � culori disponibile: alb, maro.

cod Denumire Buc/bax

110034 ELLEN-FLEX Bandă etanşare p alb 2x50m 1

110030 ELLEN-FLEX Bandă etanşare p alb 7,5m 8

110035 ELLEN-FLEX Bandă etanşare p maro 2x50m 1

110031 ELLEN-FLEX Bandă etanşare p maro 7,5m 8

BANDă peNtru SpAŢII MeDII prOFIl „p“

 � Bandă adezivă din cauciuc EpDM.
 � Spaţiu de etanșare: 4 ÷ 6 mm.
 � culori disponibile: alb, maro.
 � * D–XXL – spaţiu de etanșare 8 ÷ 10 mm, negru.

cod Denumire Buc/bax

110046 * ELLEN-FLEX Bandă etanşare D XXL negru 70m 1

110044 ELLEN-FLEX Bandă etanşare D alb 2x50m 1

110040 ELLEN-FLEX Bandă etanşare D alb 7,5m 8

110045 ELLEN-FLEX Bandă etanşare D maro 2x50m 1

110041 ELLEN-FLEX Bandă etanşare D maro 7,5m 8

BANDă peNtru SpAŢII lArGI prOFIl „D“
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 � Bandă autoadezivă din cauciuc EpDM. 
 � Etanşeizează spaţii de 2-3mm. 
 � culori disponibile alb şi maro.

BANDă peNtru SpAŢII MICI prOFIl „K“

cod Denumire Buc/bax

110600 TRL Bandă etanșare K alb 100m 44057032 1

110601 TRL Bandă etanșare K maro 100m 44057012 1

110602 TRL Bandă etanșare K maro 6m 44057010 24

110603 TRL Bandă etanșare K alb 6m 44057030 24

 � Bandă autoadezivă din cauciuc EpDM. 
 � Etanşeizează spaţii de 3-5mm. 
 � culori disponibile alb şi maro.

cod Denumire Buc/bax

110604 TRL Bandă etanșare p alb 100m 44056871 1

110605 TRL Bandă etanșare p maro 100m 44056891 1

110611 TRL Bandă etanșare p alb 6m 44058396 24

110612 TRL Bandă etanșare p maro 6m 44056905 24

BANDă peNtru SpAŢII MeDII prOFIl „p“

 � Bandă autoadezivă din cauciuc EpDM. 
 � Etanşeizează spaţii de 4-6mm. 
 � culori disponibile alb şi maro. 
 � * D–XXL – spaţiu de etanșare 8 ÷ 10 mm, negru. 

cod Denumire Buc/bax

110606 TRL Bandă etanșare D maro 100m 44089298 1

110607 TRL Bandă etanșare D alb 100m 44089299 1

110608 TRL Bandă etanșare D maro 6m 44089820 20

110609 TRL Bandă etanșare D alb 6m 44089821 20

110615 * TRL Bandă etanș.  D XXL 50m 1

BANDă peNtru SpAŢII lArGI prOFIl „D“
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FAG

SteJAr
MArO

MerANtI

CIreŞ

AlB

 � Bandă adezivă din burete.
 � Dimensiuni: 12 × 6 mm, 9 × 6 mm.
 � culori disponibile: alb.

cod Denumire Buc/bax

110058 ELLEN-FLEX Burete 12x6mm, 9m 15

110059 ELLEN-FLEX Burete 9x6mm, 9m 20

BANDă Burete – DepANISOl

= valabil pe Comandă speCială

 � Bandă de etanșare din pvc rigid cu perie pentru uși.
 � Autofixare (adezivă).
 � culori: alb, maro, fag, cireș, stejar, nuc, mahon.

BANDă ușă „CONFOrt pluS“ 
prOFIl pDS–B–ZK

cod Denumire Buc/bax

110065 ELLEN Bandă uşă pDS-B-ZK autoad, perie meranti 1m 10

110062 ELLEN Bandă uşă pDS-B-ZK autoad, perie, albă 1m 10

110067 ELLEN Bandă uşă pDS-B-ZK autoad, perie, cireş 1m 10

110066 ELLEN Bandă uşă pDS-B-ZK autoad, perie, fag 1m 10

110063 ELLEN Bandă uşă pDS-B-ZK autoad, perie, maro 1m 10

110068 ELLEN Bandă uşă pDS-B-ZK autoad, perie, stejar 1m 10

 � Bandă de etanșare din aluminiu cu perie pentru uși.
 � Fixare cu șuruburi.
 � culori: argintiu.

cod Denumire Buc/bax

110064 ELLEN-FLEX Bandă uşă ADS B fix şurub, Ag. 1m 10

BANDă ușă „DurABIl“ – prOFIl ADS–B

 � Bandă de etanșare din pvc rigid cu lamelă din cauciuc  
pentru uși.

 � Fixare cu șuruburi.
 � culori: alb, maro.

cod Denumire Buc/bax

110060 ELLEN Bandă uşă pDS şurub, cauciuc, albă 1m 10

110061 ELLEN Bandă uşă pDS şurub, cauciuc, maro 1m 10

BANDă ușă „prACtIC“ – prOFIl pDS
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 � TRELLEBORG 
stand podea 
cod: 610333

 � ELLEn 
raft de podea 
cod: 600106

 � ELLEn 
raft de tejghea 
cod: 600105

rafturi
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accesorii pentru baie 
şi bucătărie

• Grile

• Ventilatoare

• Uşiţe de vizitare



 � Se montează la guri de aerisire rotunde cu diametre de 150mm. 
 � Se acţionează doar din interior.

Cod Denumire Buc/bax

770061 Grilă gravitaţională diam. 150mm c T-79 1

770106 Grilă gravitaţională 14x14cm c TN1 1

770107 Grilă gravitaţională 14x21cm c TN2 1

Grilă Gravitaţională

 � Se montează pe tubulatură. 
 � Cu plasă împotriva insectelor. 
 � Dimensiuni variate.

Cod Denumire Buc/bax

770100 Grilă aerisire rotundă cu plasă, diam. 100mm c T-30 1

770104 Grilă aerisire rotundă cu plasă, diam. 70mm c T-75 1

770105 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 110mm c T-77 1

770108 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 100mm c TRU14k 1

770110 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 150mm c TRU18k 1

770111 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 200mm c TRU20k 1

Grilă de aerisire rotundă cu plasă

 � Se montează pe tubulaturi.
 � Sunt realizate din polietilenă.
 � Au flexibilitate ridicată şi rezistenţă mare în timp .

Cod Denumire Buc/bax

770103 Grilă aerisire rotundă, diam. 45/52 c T-72, set 4 buc 1

Grilă de aerisire rotundă   
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 � Se montează pe suprafeţe plane cu prindere prin şuruburi sau 
prin lipire. Montarea nu este condiţionată de un suport sau de 
o dimensiune a găurii standard. 

 � Are plasă de protecţie împotriva insectelor. 
 � Dimensiuni variate.

Cod Denumire Buc/bax

770063 Grilă aerisire simplă cu plasă 15x15cm c TRU2 1

770064 Grilă aerisire simplă cu plasă 18x25cm c TRU4 1

770065 Grilă aerisire simplă cu plasă 20x20cm c TRU6 1

770066 Grilă aerisire simplă cu plasă 25x25cm c TRU8 1

770067 Grilă aerisire simplă cu plasă 30x30cm c TRU10 1

770112 Grilă aerisire simplă cu plasă 20x25cm c TRU22 1

770069 Grilă aerisire simplă cu plasă 20x30cm c TRU24 1

Grilă de aerisire simplă cu plasă

 � Este recomandat pentru montarea în tubulaturile de evacuare. 
 � Nu are nevoie de ramă exterioară. 
 � Se caracterizează printr-o performanţă excelentă şi  
fiabilitate ridicată.

Cod Denumire Buc/bax

770114 Ventilator diam. 100mm c WA100 1

770115 Ventilator diam. 120mm c WA120 1

770116 Ventilator diam. 150mm c WA150 1

ventilator

 � Este recomandat pentru montajul în tubulaturile de evacuare. 
 � Este utilizat pentru a susţine ventilaţia în clădiri mari și în 
spaţii comerciale. 

 � Funcţionează silenţios, are eficienţă energetică şi este extrem  
de fiabil.

Cod Denumire Buc/bax

770071 Ventitator pentru tubulatură diam. 100mm c WKA100 1

770072 Ventitator pentru tubulatură diam. 125mm c WKA125 1

ventilator pentru tubulatură

 � Este recomandată pentru montajul în spaţiile de locuit, băi, 
bucătării, holuri, birouri. 

 � Se montează foarte uşor şi este foarte rezistentă în timp.

Cod Denumire Buc/bax

770023 Uşiţă  vizitare plastic 150mmx150mm, c DT10    1

770024 Uşiţă  vizitare plastic 150mmx200mm, c DT11 1

770025 Uşiţă  vizitare plastic 200mmx200mm, c DT12 1

770026 Uşiţă  vizitare plastic 200mmx250mm, c DT13      1

770027 Uşiţă  vizitare plastic 200mmx300mm, c DT14        1

770028 Uşiţă  vizitare plastic 300mmx300mm, c DT15        1

770029 Uşiţă  vizitare plastic 300mmx400mm, c DT16   1

uşiţă de vizitare din plastic
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Produse de curăţenie  
pentru: 

•	Plăci	de	gresie	și	faianţă,	marmură,	 
piatră naturală

•	Îndepărtarea	mucegaiului

•	Obiecte	sanitare

•	Gospodărie

•	Grădină,	terasă,	balcon,	exterior



 � curăţă și îngrijește gresia glazurată și neglazurată, plăcile 
ceramice, plăcile de gresie, clincher, ceramică aspră și 
pietrele naturale: ardezie, granit etc. 

 � Destinat și podelelor din material plastic/pvc.
 � Formează un strat protector împotriva murdăriei.

 � curăţă rosturile dintre plăcile de faianţă și gresie de urmele 
de grăsime, ulei, murdărie și alte resturi întărite etc.

 � pentru rosturi de gresie, faianţă, clincher, cărămidă 
aparentă, piatră naturală.

cod Denumire Buc/bax

760003 Sol pt. ingrijirea gresiei 1L 0042 4

cod Denumire Buc/bax

760049 Soluție pentru curățarea rosturilor 0,5L 0332 6

 � Îndepărtează grăsimea, uleiul și murdăria. curăţă chiar și 
resturile întărite de ceară.

 � poate afecta luciul suprafeţelor ceramice, obiectelor din 
ceramică fină, piatră naturală, suprafeţelor din pvc, material 
plastic și metal.

 � Ideal pentru curăţarea podelelor, pervazurilor de la ferestre, 
mobilierului de bucătărie și mobilierului de birou.

cod Denumire Buc/bax

760008 Solvent pt. grasime ceara, murdarie 1L 0325 4

plăci de gresie și faianţă, marmură, piatră naturală

SOluŢIe peNtru îNGrIJIreA GreSIeI

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA rOSturIlOr

SOlVeNt peNtru CurăŢAreA urMelOr  
De GrăSIMe, CeAră șI MurDărIe
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piatră naturală

Plăci de gresie și faianţă, marmură,  
piatră naturală



 � curăţă eficient și protejează. Înlătură ușor depunerile de calcar, murdăria 
dificilă și resturile de ciment de pe gresie, piatră, ceramică fină, plăci 
ceramice și pietre naturale calcaroase cum ar fi granitul, ardezia, roca 
vulcanică și bazaltul.

 � Este indicată și pentru curăţarea oţelului inoxidabil și aluminiului.
 � Ideal pentru gresia din bucătărie, de la duș, din baie, toaletă și piscină.

cod Denumire Buc/bax

760009 Sol pt gresie si supraf. din piatra 1L 0059 4

 � Îndepărtează straturile de murdărie, resturile întărite, depunerile de grăsime, resturile de 
materiale de construcţii, depunerile de nicotină, ulei, fungicide și alte resturi de pe faianţă, 
gresie, piatră naturală (marmură, granit), piatră artificială, beton, pvc, corpuri de încălzire, 
lemn lăcuit și metal.

cod Denumire Buc/bax

760014 Sol pt curatat intensiva 1L 0301 4

 � Reîmprospătează și împiedică formarea depunerilor de murdărie pe toate 
tipurile de suprafeţe din marmură cum ar fi podele, trepte, pervazuri de la 
ferestre etc. 

 � pentru uz interior.
 � Indicat și pentru suprafeţele din piatră naturală și artificială. 
 � Nu transformă suprafeţele lucioase în suprafeţe mate.

cod Denumire Buc/bax

760024 Sol de curatat marmura 1L 0950 4

 � Este indicată pentru lustruirea unor suprafeţe precum: 
pervazuri, pardoseli, trepte, blaturi de bucătărie, 
confecţionate din marmură, piatră naturală și artificială.

 � Accentuează culoarea naturală și conferă strălucire.

cod Denumire Buc/bax

760023 Sol pt lustruit marmura 0,5L 0158 4

SOluŢIe De CurăŢAre INteNSIVă

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA GreSIeI  
șI A SuprAFeŢelOr DIN pIAtră

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA  
șI îNGrIJIreA MArMureI

SOluŢIe peNtru luStruIt MArMurA
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 � Elimină depunerile și petele de ciment de pe gresie și de pe suprafeţele care nu 
permit utilizarea unor soluţii ce conţin acizi.

 � Are efect de protecţie, elimină fără probleme urmele și petele de ciment, resturile 
de ciment și calcar de pe suprafeţele din piatră naturală calcaroasă, marmură.

 � Nu conţine acizi.

cod Denumire Buc/bax

760041 Sol pt pete de ciment de pe marm piatra 1L 0981 4

 � protejează împotriva pătrunderii uleiului și a impurităţilor pe bază de grăsimi sau 
apă în suprafeţele de marmură și piatră naturală. Depunerile de calcar și de piatră 
devin mai ușor de îndepărtat.

 � Este destinată suprafeţelor din marmură, piatră naturală și artificială, granit, 
ardezie, clincher, azbest, și gresie.

 � Este potrivită și suprafeţelor ceramice poroase: teracotă și argilă.

cod Denumire Buc/bax

760022 Sol pt supraf de marmura si piatra nat 0,5L 0875 4

 � curăţă și îngrijește în același timp obiectele din ceramică fină, 
lucioase și mate, gresia glazurată și podelele din piatră lucioasă. 

 � Elimină grăsimile și resturile întărite, urmele de mizerie.

cod Denumire Buc/bax

760007 Sol pt. curatat ob din ceramica 1L 0943 4

 � Îndepărtează rapid și fără efort urmele, petele și resturile de ciment, 
resturile de salpetru și murdăria.

 � curăţă gresia, plăcile ceramice, pietrele naturale calcaroase cum ar fi 
granitul, ardezia.

cod Denumire Buc/bax

760040 Sol pt indepartat cimentul 1L 0004 4

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA urMelOr ŞI petelOr De CIMeNt De  
pe SuprAFeŢele DIN MArMură șI pIAtră NAturAlă CAlCArOASă

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA șI îNGrIJIreA 
OBIeCtelOr DIN CerAMICă FINă

SOluŢIe De CurăŢAre A SuprAFeŢelOr  
DIN MArMură șI pIAtră NAturAlă

SOluŢIe peNtru îNDepărtAreA urMelOr  
șI petelOr De CIMeNt
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piatră naturală



SFAt

Soluţia MELLERUD pentru îndepărtarea 
mucegaiului este potrivită şi pentru 
curăţarea „biofilmelor”- acele depuneri 
greu observabile de pe armături, 
scurgeri şi duş. Suprafeţele ceramice şi 
cromate vor străluci ca noi. 

cantitatea necesară:
500 ml sunt suficienţi pentru 10 m2,  
în funcţie de capacitatea de absorbţie 
a suprafeţei.

îndepărtarea mucegaiului

Iniţiativa MELLERUD pentru un trai sănătos
Studiile ştiinţifice au arătat că absolut toţi sporii de mucegai pot declanşa reacţii alergice. cu 
ajutorul produselor anti-mucegai, MELLERUD se opune acestei ameninţări pentru sănătate. Fie 
că este vorba de aditivi pentru materialele de construcţii, fie că sunt substanţe care înlătură 
mucegaiul în mod eficient, produsele  MELLERUD combat mucegaiul şi protejează sănătatea şi 
mediul înconjurător, astfel încât întreaga familie să se poată simţi bine şi în siguranţă acasă. 

Angela feuerhermel
Inginer chimist  
Expert în identificarea, evaluarea  
şi îndepărtarea mucegaiului (TÜv)

 � pentru îndepărtarea oricărui tip de mucegai din spaţiul de 
locuit al casei, din saună sau piscină. Aplicaţi peste pata de 
mucegai. Acţionează imediat.

 � Distruge mucegaiul, ciupercile, bacteriile și algele formate pe 
suprafeţele de gresie, faianţă, pereţi, zidării, lemn, materiale 
plastice.

 � proprietăţi de dezinfectare și prevenire.

cod Denumire Buc/bax

760032 Sol de curatat mucegaiul 0,5L 0097 6

SOluŢIe De CurăŢAre  
A MuCeGAIuluI

 � Acţionează datorită oxigenului activ, nu conţine clor.
 � produs inodor. Acţiune imediată în profunzime și de durată.
 � Îndepărtează depunerile de mucegai, ciupercile, algele, 
mușchii, bacteriile și sporii de pe suprafeţele de tapet, 
zidărie, gresie, faianţă, lemn, piatră, material plastic și textile.

 � se recomandă în special pentru uz interior:  
dormitor, camera copiilor.

SOluŢIe peNtru  
îNDepărtAreA MuCeGAIuluI

cod Denumire Buc/bax

760030 Sol pt indepartat mucegaiul 0,5L 0493 6
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SFAt

SFAt

 � Are proprietăţi fungicide – previne formarea ciupercilor 
în materiale solubile în apă, cum ar fi: vopsele pe bază de 
dispersii, chit de rosturi, glet, mortar, tencuială și adeziv 
pentru tapet.

 � Împiedică formarea mucegaiului, ciupercilor, algelor și 
mușchilor prin simpla aplicare a soluţiei.

cod Denumire Buc/bax

760001 Aditiv pt indepartarea mucegaiului 0,5L 1575 6

Diluaţi în apă şi aplicaţi pe perete înainte de 
aplicarea materialelor de mascare a pereţilor 
şi a tavanului

cantitatea necesară:
• Pentru adezivul de tapet: la 1 pachet adeziv 
adăugaţi 250 ml aditiv pentru îndepărtarea 
mucegaiului.
• Pentru vopselele solubile în apă:  
la 1 litru vopsea adăugaţi 25 ml aditiv  
pentru îndepărtarea mucegaiului.
• Pentru materialele care suportă diluarea 
cu apă, cum ar fi mortarul, tencuiala sau 
masa de şpaclu: la 10 litri apă de pregătire 
adăugaţi 500 ml aditiv pentru îndepărtarea 
mucegaiului.

cod Denumire Buc/bax

760031 Sol de prot. Impotriva mucegaiului 0,5L 1582 6

 � Împiedică formarea de mucegai, ciuperci, alge și mușchi 
în spaţiile închise, pe suprafeţele poroase, cum ar fi pereţi, 
tavane, gresie, rosturi, pervazurile de la ferestre și zidărie.

 � Recomandat pentru suprafeţele acoperite cu tapet sau 
zugrăvite.

cantitatea necesară:
500 ml sunt suficienţi pentru 
5–10 m2, în funcţie de 
capacitatea de absorbţie a 
substratului.

ADItIV peNtru  
îNDepărtAreA MuCeGAIuluI

ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI... 
PENTRU SĂNĂTATE!

SOluŢIe De prOteCŢIe  
îMpOtrIVA MuCeGAIuluI

www.temad.ro302
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cod Denumire Buc/bax

760043 Sol intretinere cazi de acril 0,5L 2008 6

 � Îndepărtează depunerile de calcar, săpun, grăsimea şi murdăria de pe obiectele sanitare din 
acril sau alte materiale sintetice.

 � previne apariţia de pete pe obiectele sanitare: căzi de baie, căzi de duş şi piscine. 
 � curaţă, protejează, formează o peliculă antimurdărire şi conferă strălucire obiectelor din acril. 
 � potrivit chiar şi pentru robinetele din oţel inoxidabil sau crom.

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA ŞI îNtreŢINereA  
CăZIlOr DIN ACrIl

 � Îndepărtează rapid petele de calcar și apă, resturile de 
săpun și rugina de pe toate suprafeţele (rezistente la 
acizi) din baie sau bucătărie: faianţă, chiuvetă, cadă de 
baie, duș, vase de toaletă și armături.

 � Îndepărtează depunerile neplăcute și împiedică 
formarea de straturi de bacterii și de germeni.

cod Denumire Buc/bax

760002 Solutie pt baie, obiecte sanitare 0,5L 2060 6

 � Îndepărtează depunerile de calcar și săpun. curăţare și îngrijire chiar de la prima aplicare. 
previne depunerile de calcar. Redă strălucirea și luciul pereţilor acoperiţi cu gresie și faianţă.

 � Indicat atât pentru cabinele de duș cu pereţi din faianţă și acril, cât și pentru ușile și 
perdelele acestora.

 � Elimină depunerile de pe vasele de toaletă, depunerile de calcar, resturile de 
săpun și petele de rugină.

 � Se poate utiliza pentru vasele de toaletă, bideu, pișoare și vase sanitare.

cod Denumire Buc/bax

760038 Sol pt indepartat calcarul 1L 0820 4

Obiecte sanitare

SOluŢIe SpeCIAlă peNtru CurăŢAreA BăII  
șI OBIeCtelOr SANItAre

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA CABINelOr De Duș

cod Denumire Buc/bax

760005 Sol de curatat cabinele de dus 0,5L 0851 6

SOluŢIe peNtru îNDepărtAreA rApIDă A CAlCAruluI  
șI A DepuNerIlOr De pe VASele De tOAletă
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GrANule peNtru DeSFuNDAreA ŢeVIlOr 
De SCurGere

SOluŢIe Gel peNtru  
DeSFuNDAreA ŢeVIlOr De SCurGere

 � Înlătură germenii, bacteriile, ciupercile și alte microorganisme, curăţă duzele și ţevile 
căzilor de baie cu hidromasaj.

 � curăţă în profunzime și previne depunerile. Are efect dezinfectant.
 � Împiedică apariţia mirosurilor neplăcute.

cod Denumire Buc/bax

760039 Sol curatat cada de baie cu hidromasaj 1L 2039 4

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA  
CăZIlOr De BAIe Cu hIDrOMASAJ

 � Acţionează asupra ţevilor înfundate de la chiuvete, căzi de baie, 
vase de toaletă și scurgeri. Distruge în cel mai scurt timp resturile 
alimentare, de săpun, fire de păr, vată etc din conductele de 
scurgere.

 � De asemenea, desfundă și scurgerile blocate cu gheaţă.

cod Denumire Buc/bax

760029 Granule pt desf tevi de scurgere 600gr 9106 6

 � Acţionează asupra ţevilor înfundate de la chiuvete, căzi de 
baie, vase de toaletă și scurgeri.

 � Distruge și înlătură într-un timp foarte scurt resturile 
de alimente, resturile de săpun, fire de păr, vată etc. din 
conductele de scurgere.

 � poate fi folosit fără nici un fel de riscuri pentru ţevile din 
material plastic și metal întrucât nu generează creșterea 
temperaturii în timpul folosirii.

cod Denumire Buc/bax

760028 Gel pt.desfundat tevi de scurgere 1L 9151 4
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SOluŢIe DeZINFeCtANtă De CurăŢAt

prODuS peNtru îNDepărtAreA rApIDă  
A CAlCAruluI DIN ApArAtele De CAFeA

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA șI  
îNDepărtAreA GrăSIMIlOr DIN BuCătărIe

SOluŢIe De CurăŢAre peNtru  
GeAMurI șI OGlINZI

 � Indicat pentru mașinile automate de cafea, semi-
automate, mașinile pentru cafeaua boabe sau 
automatele pe bază de pastile.

 � Indicat și pentru filtrele de cafea și fierbătoarele de apă.

cod Denumire Buc/bax

760006 Sol pt indep calcar din filtru cafea 0,5L 1032 6

Gospodărie

 � Îndepărtează bacteriile, ciupercile și germenii din întreaga gospodărie.
 � curăţă și dezinfectează printr-o simplă utilizare toate suprafeţele care suportă ștergere, 
din bucătărie, baie, toaletă.

 � potrivit pentru suprafeţele de lucru, frigidere, coșuri de gunoi, perdele de duș, covoare 
de cauciuc, colace pentru vasele de toaletă, mânere, gresie, podele, piscină, vaze de 
flori etc.

cod Denumire Buc/bax

760004 Sol dezinfectanta de curatat 0,5L 1186 6

 � curăţă eficient, fără să lase urme. Îndepărtează 
impurităţile și depunerile, urmele de nicotină 
și grăsime, petele de ruj sau cremă de pe toate 
suprafeţele din sticlă: ferestre, parbrize, uși, vitrine, 
oglinzi, monitoare, mese din sticlă.

 � Împiedică depunerea impurităţilor și asigură un 
efect anticondens de lungă durată.

cod Denumire Buc/bax

760012 Sol pt curatat geamuri si oglinzi 0,5L 1124 6

 � curăţă depunerile de grăsime din bucătărie.
 � Îndepărtează chiar și murdăria severă.
 � Indicat pentru curăţarea dulapurilor din bucătărie, 
instalaţiilor, aragazurilor, hotelor.

cod Denumire Buc/bax

760019 Sol pt curatat ob din bucatarie 0,5L 0271 6
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 � Îndepărtează rapid și eficient etichete, abţibilduri, resturi de adeziv, urme de 
ruj, cerneală, tuș, ulei, grăsime, ceară, gudron, funingine.

 � potrivit pentru suprafeţele de sticlă, piatră, ceramică, lemn, pvc sau textile.

 � Îndepărtează reziduurile rezultate prin ardere sau coacere: funingine, depuneri de fum, 
grăsime, impurităţi și praf.

 � Se poate utiliza și pentru curăţarea geamurilor de la aragaz. Nu atacă suprafeţele 
materialelor și împiedică coroziunea sticlei.

 � Folosirea regulată ușurează procesul de curăţare și împiedică depunerile severe de 
impurităţi.

cod Denumire Buc/bax

760016 Sol pt curatat seminee geamuri aragaz 0,5L 0929 6

cod Denumire Buc/bax

760020 Sol pt curat materiale plastice 0,5L 0233 6

 � Îndepărtează fără efort murdăria, grăsimea, uleiul, depunerile de nicotină, 
funingine, praf de pe toate suprafeţele din plastic, cum ar fi de exemplu: jaluzele, 
profile fereastră, mobilă de birou și bucătărie, calculator, echipamente radio și 
televizor, bărci, plăci de surf.

 � Ideal pentru curăţarea interioarelor de la mașini.

cod Denumire Buc/bax

760018 Sol pt rezidurile de adeziv 250ml 1766 6

 � Împrospătează, conferă strălucire, împiedică depunerea impurităţilor – curăţă și 
îngrijește dintr-o singură acţiune pardoselile din parchet laminat, furnir, panourile 
din lemn, podele și parchet din plută.

 � Îndepărtează fără efort depunerile de murdărie, resturile de grăsime și de ulei.

cod Denumire Buc/bax

760021 Sol pt supraf laminate si din pluta 1L 0409 4

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA reSturIlOr De ADeZIVI

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA MAterIAlelOr plAStICe

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA șeMINeelOr  
șI A GeAMurIlOr De lA ArAGAZ

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA șI îNGrIJIreA  
SuprAFeŢelOr lAMINAte șI DIN plută

www.temad.ro306
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 � curăţă și îngrijește dintr-o singură mișcare toate tipurile de 
parchet și podele din lemn.

 � Împrospătează, împiedică formarea depunerilor de 
murdărie, îngrijește și conferă parchetului strălucire fără a 
necesita o lustruire ulterioară.

 � produs pentru întreţinerea antichităţilor din material lemnos, îngrijește lemnul și 
scoate în evidenţă frumuseţea naturală a acestuia.

 � Formează o peliculă de protecţie care permite lemnului să respire.
 � conferă o îngrijire de durată a lemnului de esenţă tare și a suprafeţelor din furnir din 
interiorul locuinţei.

cod Denumire Buc/bax

760017 ceara lichida pt lemn 0,5L 0515 6

cod Denumire Buc/bax

760026 Sol pt curatat parchetul 1L 1513 4

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA pArDOSelIlOr DIN pVC

 � Înlătură depunerile de murdărie, resturile de grăsime și ulei, straturile întărite de 
murdărie, ceară de pe toate suprafeţele din material plastic, pvc, cauciuc etc.

cod Denumire Buc/bax

760027 Sol pt curatat pardoseli din pvc 1L 0423 4

CeAră lIChIDă peNtru îNtreŢINereA  
SuprAFeŢelOr DIN leMN

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA pArChetuluI
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 � Îngrijește și protejează toate suprafeţele din lemn 
împotriva solicitărilor zilnice. Elimină fără probleme 
praful și urmele amprentelor degetelor.

 � Împiedică pentru o lungă perioadă de timp depunerea 
murdăriei. Lemnul este protejat împotriva uscării, 
păstrându-și astfel frumuseţea naturală.

 � Ideal pentru toate nuanţele de lemn închis sau deschis, 
pentru lemn vechi, nou sau mobilă antică.

SOluŢIe De îNGrIJIre A MOBIlIeruluI

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA petelOr De pe COVOAre

 � Elimină rapid petele, urmele de murdărie, grăsime, crema de pantofi, de pe covoare, 
mochete, tapiţerii și scaunele autoturismelor.

 � curăță în profunzime și protejează toate tipurile de plite ceramice, 
oferind strălucire și protecție îndelungată. 

 � Simplifică operațiunea zilnică de curățare. 
 � Îndepărtează depunerile severe și resturile alimentare arse. 
 � combinația specială de îngrijire, previne arderea ulterioară a 
resturilor alimentare pe plită, evitând astfel deteriorarea datorată 
gătirii îndelungate a alimentelor cu conținut de zahăr.

cod Denumire Buc/bax

760046 Solutie curatare plite vetro-ceramice 0,5L 6

cod Denumire Buc/bax

760025 Sol pt ingrijirea mobilierului 0,5L 0485 6

cod Denumire Buc/bax

760037 Sol pt curatat covoarele 0,5L 0249 6

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA plItelOr VetrO-CerAMICe
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Grădină, terasă, balcon, exterior

cod Denumire Buc/bax

760047 pasta lustruit acryl, materiale sintetice 150ML 6

 � Îndepărtează în profunzime murdăria severă, urmele de uzură, depunerile și asigură 
protecție. 

 � conferă strălucire fără pete, după lustruire. 
 � Zgârieturile și urmele ușoare sunt îndepărtate. 
 � Datorită combinației speciale de îngrijire, suprafețele sunt protejate. 
 � Folosirea repetată a soluției, prelungește durata de viață a materialelor. 
 � Efect de strălucire.
 � pentru ecranele telefoanelor mobile, profile ferestre, uși locuință, căzi din acril, 
mobilă din acril, cabine de duș, suprafețe bărci, panouri de protecție motociclete, 
viziere, reflectoare, carcase cD, mobilier de grădină, plăci surf.

pAStă peNtru luStruIt ACrIl ŞI MAterIAle SINtetICe

 � Înlătură în mod eficient algele, mușchiul și ciupercile de pe suprafeţele de piatră, 
lemn, sticlă, plastic, beton și ceramică de pe terase, faţadele caselor, gardurile din 
lemn, trotuare.

SOluŢIe peNtru îNDepărtAreA AlGelOr șI MușChIuluI

cod Denumire Buc/bax

760000 Sol pt alge si muschi 1L 0110 4

 � Elimină rapid depunerile de calcar, petele de apă, 
rugină, depunerile de săpun și alte impurităţi de pe 
suprafeţele obiectelor sanitare (vană, duș, vase de 
toaletă, armături).

cod Denumire Buc/bax

760015 Sol pt curatat depuneri calcar, rugina 0,5L 0219 6

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA DepuNerIlOr  
De CAlCAr șI A ruGINeI
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 � Îndepărtează mizeria, murdăria de păsări și impuritățile de pe marchize, copertine, 
umbrele de soare, elementele de umbrire ale ferestrelor şi solariilor etc. 

 � Îndepărtează straturile de depuneri și pete din fibrele naturale și sintetice.

 � Soluţie specială pentru curăţarea 
mobilierului de grădină.

 � Îndepărtează resturile întărite de murdărie, 
praful, excrementele de păsări, petele de 
iarbă, grăsimea, petele de alimente, petele 
de la cremele de protecţie solară etc. de 
pe mesele, scaunele, băncile de grădină, 
umbrele și alte obiecte din material plastic și 
lemn lăcuit.

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA  
MOBIlIeruluI De GrăDINă

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA GrătArelOr

 � curăţă automat și rapid resturile de grăsime arsă de pe grătare,  
aparate de prăjit, ceramică și suprafeţe din oţel inoxidabil.

 � Indicat și pentru aragazuri și mașini de gătit.

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA MArChIZelOr  
ŞI A uMBrelelOr De SOAre

cod Denumire Buc/bax

760044 Solutie pentru curatat marchize, umbrele de soare 1L 4

cod Denumire Buc/bax

760011 Sol pt mob. de gradina 1L 0998 4

cod Denumire Buc/bax

760013 Sol pt curatat gratarul 0,5L 2404 6
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 � Îngrijește marchizele, umbrelele și protecțiile solare, 
elementele de umbrire pentru ferestre şi solarii, fabricate din 
fibre sintetice cum ar fi olanda, acril, bumbac etc.

 � Îndepărtează murdăria și umezeala, previne formarea de 
pete de umezeală și mușchi.

SOluŢIe peNtru IMpreGNAreA 
MArChIZelOr ŞI A uMBrelelOr De SOAre

 � protejează împotriva murdăriei şi a petelor, reîmprospătează culoarea şi textura 
plăcilor de ceramică sau a celor de clincher.

 � Este ideală pentru  plăcile ceramice neglazurate, podelele de lut şi piatră, cărămidă 
şi clincher, ardezie, gresie cotto şi bazalt. Subliniază frumuseţea naturală fără a da 
strălucire pardoselilor.

 � Indicată atât pentru interior cât şi pentru exterior.

SOluŢIe peNtru IMpreGNAt ClINCher ŞI CerAMICă

cod Denumire Buc/bax

760045 Solutie impregnare marchize, umbrele de soare 0,5L 6

cod Denumire Buc/bax

760048 Solutie impregnat klinker si ceramica 1L 4

 � Îndepărtează urmele de silicon proaspete dar și pe cele vechi de pe 
diferite suprafeţe: material acrilic, sticlă, plăci ceramice, gresie, lemn, 
suprafeţe emailate, porţelan și alte tipuri de suprafeţe.

cod Denumire Buc/bax

760033 Sol de indepartat siliconul 250ml 1773 6

SOluŢIe peNtru îNDepărtAreA SIlICONuluI
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 � Oferă protecţie de durată.
 � Este incoloră și rezistentă la acţiunea apei.
 � conferă efect de strălucire.
 � Intensifică culoarea și structura. potrivit pentru 
toate tipurile de piatră naturală și artificială.

 � pentru uz interior și exterior.

 � Elimină substanţe cum ar fi: alge verzi, frunze şi petale uscate, 
excremente de păsări, funingine şi alte pete de murdărie.

 � potrivită pentru pietre funerare, monumente şi împrejmuirile 
din piatră naturală sau artificială: granit, gresie, ardezie etc.

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA pIetrelOr FuNerAre

cod Denumire Buc/bax

760034 Sol pt suprafete din piatra 0,5L 0189 6

cod Denumire Buc/bax

760042 Sol curatat pietre funerare 0,5L 0288 6

SOluŢIe peNtru prOteCŢIA 
SuprAFeŢelOr DIN pIAtră
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 � curăţă, înlătură murdăria, depunerile, mucegaiul și alte 
impurităţi de pe toate suprafeţele din lemn.

 � Destinat curăţării suprafeţelor din lemn de esenţă tare.
 � Indicat pentru mobilier, pergole, pavilioane, pontoane etc.
 � În funcţie de modul de utilizare redă patina și nu atacă 
suprafaţa lemnului.

 � protejează și îngrijește lemnul masiv cum ar fi cel de tek, 
bangkirai, iroko, robinie etc.

 � Redă culoarea suprafeţelor. 
 � Are la bază uleiuri și rășini naturale – este ușor și rapid 
asimilat de lemn, conferă protecţie împotriva razelor Uv, a 
intemperiilor și a petelor de iarbă.

 � Nu creează o peliculă pe suprafaţa aplicată, lăsând lemnul să 
respire. 

 � Împiedică formarea de crăpături și protejează lemnul 
împotriva uscării.

cod Denumire Buc/bax

760036 Sol pt curatat lemnul de tek 1L 2138 4

cod Denumire Buc/bax

760035 Ulei pt protejare lemn tek 0,5L 2084 4

SOluŢIe peNtru CurăŢAreA 
SuprAFeŢelOr DIN leMN De teK

uleI peNtru prOteJAreA 
SuprAFeŢelOr DIN leMN De teK

email: office@temad.ro 313
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rafturi

 � MELLERUD  
stand metal 7 poliţe  
cod: 600036

 � stand metal  
Mellerud 4 poliţe 
cod: 600058

 � coş 4 nivele MELLERUD 
cod: 600037

Broşuri

www.temad.ro314







http://www.temad.ro/


http://www.temad.ro/
http://wd40.ro/
http://www.stopmucegai.ro/ro/
https://www.facebook.com/TEMAD-280594935318479/?fref=ts

