Επισκευή
Στόκοι

Loctite 3028
Kιτ Επισκευής FIBER GLASS

Στόκος Fiber Glass
Στόκος δύο συστατικών για το γέμισμα
οπών, βαθουλωμάτων και ρωγμών
σε μέταλλο, πολυεστέρα,
ξύλο και τσιμέντο.
Με ενσωματωμένες
ίνες υαλοβάμβακα.
Το καπάκι του δοχείου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν κύπελλο ανάμιξης.
Ο σκληρυντής περιλαμβάνεται
σε κάθε συσκευασία.
Χημικός τύπος: Πολυεστέρας.

Για τη γρήγορη και μόνιμη επισκευή
ρωγμών και οπών σε σκάφη, αυτοκίνητα,
τροχόσπιτα και τη μοντελοποίηση.
Το κιτ περιέχει πολυεστερική ρητίνη,
σκληρυντή, γυαλόχαρτο και
φύλλα υαλοβάμβακα.

•
•

Συσκευασία

Ποσότητα

Τεμ./Κιβ.

Κωδ. Παραγγελίας

Σωληνάριο

130 g

12

1427174

Δοχείο

875 g

12

505256

Loctite 3025,
Στόκος Ναυτιλίας MARINE FILLER
Ειδική φόρμουλα για χρήση στη ναυτιλία.
Ο στόκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε ξύλο, μέταλλο, GRP
(Glass Reinforced Plastic),
αλουμίνιο κλπ.
Είναι συμβατός με κάθε τύπο
χρώματος που χρησιμοποιείται
στη ναυτιλία. Είναι ανθεκτικός στο νερό,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές και κάτω από
την ίσαλο γραμμή (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βαφεί).
Συσκευασία

Ποσότητα

Τεμ./Κιβ.

Κωδ. Παραγγελίας

Σωληνάριο

130 g

12

1427177

Δοχείο

690 g

6

1427178

Συσκευασία

Ποσότητα

Τεμ./Κιβ.

Κωδ. Παραγγελίας

Κιτ

-

6

1427183

Ισχυρή Πολυεστερική Ρητίνη

Πολυεστερική ρητίνη για χρήση
σε επισκευές FIBER GLASS και εφαρμογές
σε σκάφη, τροχόσπιτα, μπαγκαζιέρες,
αυτοκίνητα κλπ.
Χρησιμοποιείται με πολυεστερικά πανιά.
Συσκευασία

Ποσότητα

Τεμ./Κιβ.

Κωδ. Παραγγελίας

Δοχείο

1L

6

1427184

Πολυεστερικά Πανιά

Ειδικά πολυεστερικά
πανιά σε συσκευασία DIY
και PROFESSIONAL για
την ενίσχυση σε επισκευές
FIBER GLASS. Εφαρμογή σε
σκάφη, τροχόσπιτα, αυτοκίνητα,
μπαγκαζιέρες κλπ.
Συσκευασία

Διαστάσεις

Τεμ./Κιβ.

Κωδ. Παραγγελίας

Σακουλάκι

19cm x
97cm
1m2

24

1427181

12

1427182

Σακουλάκι

Σκληρυντής
Πολυεστερικών Στόκων
Συστατικό Β, κατάλληλο
για όλους τους πολυεστερικούς
στόκους.
Συσκευασία

Ποσότητα

Τεμ./Κιβ.

Κωδ. Παραγγελίας

Σωληνάριο

40 g

12

505257

Επισκευή
Συγκολλητικά Στεγανοποιητικά

Κιτ Επισκευής Fiberglass
Κιτ που περιέχει εποξική κόλλα δύο συστατικών
Για την επικάλυψη και την επισκευή οπών και διαβρωμένων
επιφανειών από fiberglass αλλά και από μέταλλο
και ξύλο. προστατεύει την επιφάνεια
όπου έχει εφαρμοστεί από μετέπειτα
διάβρωση και σκουριά.
Το κιτ περιλαμβάνει επίσης ταινία fiberglass
και σπάτουλα ανάμιξης και εφαρμογής.
Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και 60 λεπτά
Μετά από την επισκευή η κατασκευή μπορεί
να τεθεί σε λειτουργία.
Ιδανικό για χρήση σε σκάφη και γενικότερα
εφαρμογές ναυτιλίας αλλά και στο αυτοκίνητο.
Συσκευασία
Κιτ

Chemical Metal,
Πολυεστερική Κόλλα Δύο Συστατικών
Γενικής Χρήσης
Κολλάει, γεμίζει, στεγανοποιεί
και αντικαθιστά μέταλλο, ξύλο, πέτρα
και τσιμέντο.
Υψηλής αντοχής (900 Kg/cm2).
Μπορεί να υποστεί μηχανουργική
κατεργασία, να τρυπηθεί, να λειανθεί,
να γυαλιστεί κλπ., μετά από 20 λεπτά.
Ανθεκτικό σε νερό, θαλασσινό νερό,
λάδια, καύσιμα και στα περισσότερα χημικά.
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 160°C.

•
•

•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Δοχείο

Ποσότητα
85gr+ενεργ.
560 ml

Τεμ./κιβ.
12
6

Κωδ. Παραγγελίας
1427145
1427173

Συνθετικό Ξύλο
CHEMICAL WOOD
Ένα επαναστατικό επισκευαστικό υλικό
για το ξύλο, ειδικής σύνθεσης, που διαθέτει
ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με το φυσικό
ξύλο (μπορεί να τριφτεί, να πλαναριστεί,
να βιδωθεί και να βαφτεί χωρίς πρόβλημα).
Διατίθεται σε απόχρωση μέτρια (εφαρμογές
σε τικ, καρυδιά και ανοικτό μαόνι).
Συσκευασία
Δοχείο

Ποσότητα
1 Kg

Τεμ./κιβ.
6

Κωδ. Παραγγελίας
1427175

Loctite 3026, Marine Epoxy
Εποξική κόλλα δύο συστατικών,
ειδικής σύνθεσης για χρήση
στη ναυτιλία, σε σημεία
όπου απαιτούνται αντοχές σε
εναλλαγές της θερμοκρασίας,
αντοχή στην υγρασία
και στο αλατισμένο νερό.
Γρήγορου πολυμερισμού,
με δυνατότητα κάλυψης διακένων.
Χρησιμοποιείται σε επισκευές σε ζημιές που έχουν προκληθεί
εξαιτίας της όσμωσης, καθώς επίσης σε οπές ή σκασίματα
στο φλοιό του σκάφους πάνω ή κάτω από την στάθμη της
θάλασσας. Μπορεί να βαφεί με κάθε τύπο βερνικιού που
απευθύνεται στη ναυτιλία. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε GRP,
ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, μαντέμι, χυτοσίδηρο,
ατσάλι, ελενίτ κλπ.
Συσκευασία
Σωληνάρια (2)

Ποσότητα
150 ml

Τεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427179

Ποσότητα
-

Τεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
506202

Super Epoxy
Εποξική κόλλα δύο συστατικών,
γενικής χρήσης.
Ισχυρή συγκολλητική ικανότητα
σε πληθώρα υποστρωμάτων, όπως
μέταλλα, σκληρά πλαστικά, κεραμικά,
ξύλο, γυαλί κλπ. Εύκολη στη χρήση
με δυνατότητα κάλυψη διακένων.
Συσκευασία
Δοχεία

Ποσότητα
1 Kg

Τεμ./κιβ.
5

Κωδ. Παραγγελίας
1427180

Loctite 3024,
Πολυεστερικός Πλαστικοποιητής
GELCOAT FILLER
Είναι ένας υπερβολικά
λεπτόκοκκος πολυεστερικός
στόκος, ο οποίος επισκευάζει
μικρά ελαττώματα ή
ξεφλουδίσματα σε επιφάνειες
από fiber glass.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολυεστερικό πανί για επισκευές
κατασκευαστικών ατελειών σε GRP και επισμαλτωμένες
επιφάνειες. Μία από τις βασικές εφαρμογές του είναι
η επισκευή σκασιμάτων σε ιστιοσανίδες. Βάφεται.
Συσκευασία
Σωληνάριο

Ποσότητα
130 g

Τεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427176

Καθαριστικό Υγρό Πλαστικών
Καθαρίζει τα περισσότερα πλαστικά,
πλεξιγκλάς, φαϊμπεργκλας, ακρυλικά,
φορμάικα, κεραμικά, γυαλί και ανοξείδωτο
ατσάλι χωρίς να δημιουργεί γδαρσίματα
ή να τα αγριεύει.
Αφαιρεί γράσα, βρωμιά, κηλίδες κλπ.
Συσκευασία
Δοχείο

Ποσότητα
500 ml

Τεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427102

Επισκευή
Συγκολλητικά Στεγανοποιητικά

Loctite 5062-5063-5064,
Συγκολλητικό/ Στεγανοποιητικό
Ms-Πολυμερές, Υψηλής Ελαστικότητας

Υψηλής ελαστικότητας ενός συστατικού προϊόν
με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και
το θαλασσινό νερό, γεγονός που το καθιστά
ιδανικό για χρήση στη ναυτιλία.
Για μόνιμη, διαχρονική στεγανοποίηση
και συγκόλληση γαλβανισμένων,
βαμμένων και ακατέργαστων μετάλλων, πλαστικών,
κεραμικών, ξύλου, τσιμέντου, γυαλιού, χωρίς
την ανάγκη χρήσης primer. Ανθεκτικά σε κρούσεις,
κραδασμούς, εναλλαγές θερμοκρασίας
και στη διάβρωση. Βάφεται με χρώματα βάσης
διαλύτη ή υδατικής βάσης, χωρίς να απαιτείται
χρόνος αναμονής μέχρι τη σκλήρυνσή του.
Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση/ στεγανοποίηση
σε καταστρώματα και παράθυρα πλοίων,
καταμαράν, στα βαγόνια των τρένων, σε αμαξώματα
οχημάτων γενικότερα.
Χημικός τύπος: Ms-Πολυμερές.
Χρώμα: Μαύρο, γκρι, άσπρο.
Συσκευασία
Φυσίγγ. μαύρο
Φυσίγγ. γκρι
Φυσίγγ. άσπρο

Ποσότητα
310 ml
310 ml
310 ml

Τεμ./κιβ.
12
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427690
1427691
1427692

Loctite 5065-5066-5067-5068,
Συγκολλητικό/ Στεγανοποιητικό
Ms-Πολυμερές,
Μεσαίου Βαθμού Ελαστικότητας
Μεσαίου βαθμού ελαστικότητας, ενός συστατικού
προϊόν με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία
UV και το θαλασσινό νερό, γεγονός που
το καθιστά ιδανικό για χρήση στη ναυτιλία.
Για μόνιμη, διαχρονική συγκόλληση γαλβανισμένων,
βαμμένων και ακατέργαστων μετάλλων, πλαστικών,
κεραμικών, ξύλου, τσιμέντου, γυαλιού, χωρίς
την ανάγκη χρήσης primer. Στεγανοποιεί συγχρόνως.
Ανθεκτικά σε κρούσεις, κραδασμούς, εναλλαγές
θερμοκρασίας και στη διάβρωση. Βάφεται
με χρώματα βάσης διαλύτη ή υδατικής βάσης,
χωρίς να απαιτείται χρόνος αναμονής μέχρι
τη σκλήρυνσή του. Χρησιμοποιείται για τη
συγκόλληση/ στεγανοποίηση σε καταστρώματα
και παράθυρα πλοίων, καταμαράν, στα βαγόνια των
τρένων, σε αμαξώματα οχημάτων γενικότερα.
Χημικός τύπος: Ms-Πολυμερές
Χρώμα: Μαύρο, σκούρο γκρι, ανοιχτό γκρι, άσπρο.
Συσκευασία
Φυσίγγ. μαύρο
Φυσ. σκ. γκρι
Φυσ. αν. γκρι
Φυσίγγ. άσπρο

Ποσότητα
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml

Τεμ./κιβ.
12
12
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427693
1427694
1427695
1427696

Loctite 5069
Συγκολλητικό/ Στεγανοποιητικό
Ms-Πολυμερές, Ημιελαστικό
Ημιελαστικό, ενός συστατικού προϊόν
με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV
και το θαλασσινό νερό, γεγονός που το καθιστά
ιδανικό για χρήση στη ναυτιλία.
Για μόνιμη, διαχρονική συγκόλληση γαλβανισμένων,
βαμμένων και ακατέργαστων μετάλλων,
πλαστικών, κεραμικών, ξύλου, τσιμέντου,
γυαλιού, χωρίς την ανάγκη χρήσης primer.
Στεγανοποιεί συγχρόνως. Ανθεκτικά σε κρούσεις,
κραδασμούς, εναλλαγές θερμοκρασίας και
στη διάβρωση. Βάφεται με χρώματα βάσης διαλύτη
ή υδατικής βάσης, χωρίς να απαιτείται χρόνος
αναμονής μέχρι τη σκλήρυνσή του.
Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση/ στεγανοποίηση
σε καταστρώματα και παράθυρα πλοίων,
καταμαράν, στα βαγόνια των τρένων, σε αμαξώματα
οχημάτων γενικότερα.
Χημικός τύπος: Ms-Πολυμερές.
Χρώμα: Μαύρο.
Συσκευασία
Φυσίγγ. μαύρο

Ποσότητα
310 ml

Τεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427697

