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Obsah Obj.číslo Cena

125 g dóza 0 960 020

Schmitzol´s Viedenské vápno
Keď sa pozrieme do slovníka nájdeme pre  
slovo „wienern“ tieto významy: leštiť, čistiť, 
urobiť ligotavým. A presne to robí tento 
originál už viac ako 125 rokov: lesk.

Vynikajúci na ošetrovanie a čistenie 
ušľachtilej ocele, chrómu, mosadzi, medi, 
niklu, zlata, striebra, hliníka, skla, brúsneho 
laku, plastických hmôt. Ba aj obkladačky, 
kúpacie vane,  umývadlá a platne na varenie 
dostanú lesk.  

Viedenské vápno je  veľmi vhodné na čistenie 
foriem, ktoré boli leštené diamantovou 
pastou až do 6 µm. Ako čistý prírodný produkt 
neobsahuje žiadne organické látky, fosfáty a 
ťažké kovy. Dokonca neobsahuje ani vápno, 
názov jednoducho vznikal  v priebehu rokov.

Obsah Obj.číslo Cena

50 ml tuba 0 960 024

Dur-Plastic-Polish
Ošetrenie z tuby pre všetky tvrdé plas-
tické hmoty s nezrnitým povrchom. Dodá 
matnému plexisklu a polykarbonátovým 
tabuliam (Makrolon) opäť čírosť a vytvorí 
lesk na polyesterových, ako aj plexisklo-
vých výrobkoch. Ma pastovitú konzistenciu. 
Nanáša sa nezriedený  mäkkou handričkou.

Materiál Typ Farba Obsah Obj.číslo Cena

Hliník A ružová 250 g dóza 0 960 025

Kov M modrá 250 g dóza 0 960 026

Plast MPT biela 250 g dóza 0 960 027

Leštiaci prostriedok Ouator
Bavlnené baly na jemné leštenie hliníka, 
kovu a plastickej hmoty. Bavlna je napustená 
leštiacim prostriedkom a môže sa kúsok po 
kúsku z tohto balu odtrhávať. Je to veľmi 
hospodárne využitie a navyše je možné 
jednotlivé kúsky bez problémov viackrát 
použiť (Po použití uchovávať vo vrecku!).

Jednoduchým stieraním dosiahnete touto 
bavlnou hlboký lesk na všetkých materiáloch 
– perfektné na čistenie a preleštenie. Okrem 
toho je povrch ľahko konzervovaný, čo 
chráni pred kvapkami vody a pred koróziou.

Obsah Obj.číslo Cena

100 g dóza 0 960 028

200 g dóza 0 960 029

Leštiaci prostriedok METAREX
Prostriedok z bavlny napustenej leštiacim 
prípravkom vhodný na kovy. Veľmi dobrý 
na finálne leštenie foriem na PET – fľaše. 
Rozpúšťa všetko, čo sa na materiáli nazbieralo 
(hrdza, medenka, čierna sulfidová a oxidová 
vrstva) šetrným spôsobom, bez toho, aby 
zanechal stopy (škrabance, biele zvyšky). 
Chráni pred predčasnou oxidáciou.

Čistenie, leštenie, ošetrovanie
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Prevedenie Materiál Balenie Obj.číslo Cena

Vata 50 % bavlna, 50 % viskóza 100 g 0 960 010

Vata 100 % bavlna 100 g 0 960 011

Vata 100 % bavlna 250 g 0 960 012

Vata 100 % viskóza 200 g 0 960 013

Vat.tampóny 100 % bavlna 40 ks 0 960 015

Leštiaca vata
Je vhodná nielen pre ľudskú pokožku, ale 
aj pre technické povrchy. Vata z bavlny je 
univerzálny čistiaci prostriedok. Môžete si 
vybrať medzi dvomi materiálmi: bavlnou a 
viskózou (umelým hodvábom), tiež je dostup-
ná zmes „50/50“ z týchto dvoch materiálov. 
Umelý hodváb veľmi rýchlo absorbuje 
kvapalinu, zatiaľ čo bavlna ju uchováva 
dlhšie a ponúka lepšiu súdržnosť vlákien. 
Čistiace vatové tampóny (100 % bavlna) sú 
dostupné aj ako voľné bavlnené vankúšiky.

Prevedenie Stopka Balenie Obj.číslo Cena

Menšia hlavička (Ø cca 4-5 mm) Ø 2,3 x 150 mm 100 ks 0 960 001

Väčšia hlavička (Ø cca 10-12 mm) Ø 3 x 200 mm 50 ks 0 960 002

Vatové tyčinky
Vatové tyčinky pozná každé dieťa. Hlavičky 
vatových tyčiniek joke sú z hustej a pevnej 
vaty. Dostupné sú v menšom i vo väčšom pre-
vedení. S ich dlhými drevenými stopkami sú 
podstatne lepšie ako stopky z polypropylénu, 
sú tuhšie a odolnejšie voči čistiacim prostried-
kom.  Okrem toho je priemer ich stopky možné 
upnúť do klieštiny. Použite samostatne na su-
cho alebo na čistenie v kombinácii s čistiacim 
prostriedkom alebo s pastou na leštenie.

Balenie Obj.číslo Cena

1 bal.(88 obrúskov) 0 590 601

Leštiace obrúsky joke Magic Clean
na utretie po leštení a na nanášanie 
leštiacej suspenzie joke Magic.
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Rozmer Materiál Balenie Obj.číslo Cena

Ø 4/5 x 150 mm bavlna bez kefky 80 ks 0 960 005

Ø 4/5 x 150 mm bavlna s kefkou 80 ks 0 960 006

Ø 3,5/5,5 x 300 mm bavlna s kefkou 50 ks 0 960 007

Čistiace drôty
Ohybné a súčasne stabilné. Mimoriadne 
vhodné na uvoľnenie a odstránenie jedno-
duchých nečistôt vo vývrtoch. Osadenie z 
mäkkej bavlny so zapracovanou kefkou (pre 
najúčinnejšie čistenie), alebo bez nej. Drôty 
sú odolné voči čistiacim prostriedkom a 
môžu byť použité ako vlhké, tak aj suché.
K dispozícii sú v dĺžke 150 mm a dlhšie 
300 mm, každý sa kónicky zužuje.

Čistiace drôty

bavlna s kefkou

bavlna bez kefky
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Popis Obj.číslo Cena

Štartovacia sada, Provil Novo Light CD 2 0 960 040

2 x silikón, vrátane miešacej pištole, dávkovacie kanyly (12 ks) a násady (8 ks)

Silikónová hmota Provil Novo Light CD 2 0 960 041

2 x dvojité kazety (50 ml), vrátane 12 ks dávkovacích kanýl

Miešacia pištoľ 0 960 042

vhodná pre  dvojitú kazetu Provil Novo Light CD2

Príslušenstvo dávkovacie kanyly (8 kusov) 0 960 043

(úzka, zahnutá, na plnenie veľmi drobných otvorov)

Náhradná násada (12 kusov) 0 960 044

Náhradná miešacia kanyla k dvojitej kazete Provil Novo Light CD 2

Precízny silikónový odtlačok 
Provil Novo Light CD 2
Opracovanie tenkých drážok alebo ot-
vorov je už samé o sebe dosť náročné. 
Aké výsledky môžete očakávať, keď ešte 
nič nevidíte počas procesu? Veľmi jedno-
duché: s Provil Novo Light CD 2 dosiah-
nete precízny silikónový odtlačok !

Za týmto nepraktickým menom sa skrý-
va voľne tečúci silikón, ktorý sa dostane 
prakticky kdekoľvek. Presný a jemný odtlačok 
(presnosť odtlačku < 0,1 um) je dosiahnuteľný 
aj v najťažších geometrických tvaroch.

Aplikačný systém zaručuje absolútny 
konštantný pomer miešania pre uloženie a 
bezchybné použitie. Silikón je rovnomerne 
vytlačený z oboch komôr z dvojitej kazety, 
pomocou miešacej pištole a prostredníct-
vom miešacej trubice je priamo aplikovaný 
na objekt. Na vyplnenie veľmi malých 
priestorov je možné použiť miešacie kany-
ly, ktoré sú obsiahnuté v príslušenstve.

Výhody na prvý pohľad :
•   Presné repliky s maximálnou  

presnosťou odtlačku  
(< 0,1 µm)

•   Extrémne ľahko  
použiteľný aj bez predchádzajúcich 
znalostí aplikačného systému

•  Nevytvára žiadne teplo počas 
používania (preto nemá žiaden 
vplyv na povrchové vlastnosti)

• Šetrí čas aj peniaze
•  Neobsahuje nebezpečné látky, nehrozia 

žiadne zdravotné a nebezpečné riziká

Precízny silikónový odtlačok 
Provil Novo Light CD 2
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Farba Balenie Obj.číslo Cena

biela 1 ks 0 202 250

Označovanie, lepenie, zabezpečenie a opravovanie

Farba Balenie Obj.číslo Cena

Triedené farby * 1 sada (10 ks) 0 960 030

Čierna 1 ks 0 960 031

Červená 1 ks 0 960 032

Modrá 1 ks 0 960 033

Zelená 1 ks 0 960 034

* triedené farby = 10 ks sada po 1 ks z farieb čierna, modrá, červená, zelená, žltá, hnedá, ružová, svetlo 

modrá, fialová, oranžová

Prevedenie Obsah Obj.číslo Cena

Hliníková tyčinka na opravy 57 g (tyčinka) 0 960 059

Oceľová tyčinka na opravy 57 g (tyčinka) 0 960 060

Tyčinka na opravy (Tmel na opravy)
• Pre rýchle a nehrdzavejúce opravy
• Vysoká pevnosť a trvácnosť
• Na univerzálne použitie
•  Opravovanie prasklín, vypĺňanie 

dier, vytváranie povrchov
• Jednoduché dávkovanie

Použitie: odrežte, zamiešajte a použite. 
Mechanicky zaťažiteľná po 1 hod., 
konečná tvrdosť po 24 hod.

Jednoduchý pomocník pre príležitostné opravy. 
Rýchlo vyplní dieru alebo natrvalo vytvorí povrch 
– tieto produkty sú tá správna voľba:

Popisovacia fixka easyMark
Táto fixka by Vám nemala v žiadnom prípade 
chýbať. Môžete ňou popísať prakticky každý 
povrch a je jedno v akom stave sa nachádza. 
Fixka popíše vlhký aj mastný povrch a popis 
je odolný voči slnečnému žiareniu a zotretiu. 
S touto fixkou možno popisovať dokonca aj 
asfalt. Okrem všetkých druhov ocelí možno 
ňou popisovať aj drevo, sklo, penové materiá-
ly, gumu, betón, kameň, papier, látky a pod. 
A ešte niečo: ak aj fixku neuzavriete vrchná-
kom, nikdy neuschne! Šírka popisu do 4 mm.

Obsah Obj.číslo Cena

24 ml (dvojitá striekačka) 0 960 063

Rýchle kovové super lepidlo
• Jednoduchá manipulácia
• Kašovité, vypĺňajúce medzere
• Veľmi krátka doba sušenia, rýchle vytvrdnutie
• Oceľou plnené lepidlo
• Vysoká viskozita, aj pre vertikálne plochy
•  Vypĺňa trhliny a dutiny jednotne a  

automaticky
• Mechanicky opracovateľné

Použitie: vytlačte, premiešajte a naneste  
na plochu. Mechanicky zaťažiteľné po 
2 hod., konečná tvrdosť po 24 hod.

Permanent Marker edding® 3000
Keď často pracujete s rôznymi zrnitosťami, 
určite ste sa stretli s týmto problémom: Ktorá 
leštiaca pasta je na plsti? Ktorý kameň je 
nalepený na nosiči? Riešenie: označte vaše 
nástroje fixkami edding Permanent Marker. 
Desať kusová sada pozostáva z tieňov 
farieb, ktoré používa joke na označenie 
zrnitosti.  Okrem toho sú dostupné aj 
fixky štyroch najbežnejších farieb.
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Typ Obsah Farba Obj.číslo Cena

VA 100 3 g tuba priehľadná 0 960 054

VA 100 12 g pero priehľadná 0 960 055

VA 8312 12 g pero priehľadná 0 960 056

Typ Prevedenie Obsah Farba Obj.číslo Cena

AN 302-43 stredne silné 10 ml pero modrá 0 960 050

AN 302-43 stredne silné 20 ml pero modrá 0 960 061

AN 302-43 stredne silné 50 ml pero modrá 0 960 051

AN 302-70 veľmi silné 10 ml pero zelená 0 960 052

AN 302-70 veľmi silné 20 ml pero zelená 0 960 062

AN 302-70 veľmi silné 50 ml pero zelená 0 960 053

Obsah Farba Obj.číslo Cena

10g (dávkovacia striekačka) biela 0 960 057

120 g (nádoba so štetcom) biela 0 960 058

Kontaktné lepidlo
Žiadna dielňa by nemala byť bez tejto
nenahraditeľnej pomôcky.
Ponúkame na výber z dvoch typov :

VA 100 (univerzálne)
•  Na lepenie kovových, plastových a gu-

mených materiálov spolu, ako aj medzi sebou
• Stredná viskozita
• O niečo dlhšie tvrdne

VA 8312
•  Na lepenie rôznych typov gumených 

materiálov (pevnej a penovej gumy) 
a plastov, okrem termoplastických 
elastomérov (EPDM elastoméry)

• Suší sa a tvrdne veľmi rýchlo
• Nízka viskozita
• Jednozložkový systém

Poistenie skrutiek voči otočeniu
Zabezpečte všetkým skrutkám a závi-
tom upevnenie voči ich uvoľneniu pri 
vibračnom a nárazovom namáhaní. 
Vlastnosti lepidla zabezpečujú komplet-
né vyplnenie priestoru medzi závitmi.

•   Zabezpečuje a tesní všetky závitové  
upevnenia až do M36

• Jednozložkové
• Chráni voči korózii
•   Pre povrchy z kovu, nerezovej ocele,  

hliníka a galvanické povrchy
• Jednoduché uvoľnenie ručným náradím

Vysoko účinná montážna 
pasta proti zadretiu
Vlhkosť, trenie, teplo, nánosy... 
.... tieto a ďalšie iné faktory sa často vysky-
tujú na skrutkách a iných komponentoch, 
ktoré spôsobujú, že sa tieto nedajú ľahko 
uvoľniť. Vysoko účinná montážna pasta sa 
používa, aby sa vyhlo takýmto problémom.

• Úsporné použitie
• Chráni voči korózii, zadieraniu a opotrebeniu
• Odolné voči teplu a vlhkosti
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Rezné oleje a pasty, separačné látky a spreje

Obsah Obj.číslo Cena

200 ml sprej 0 960 601

Univerzálny olej BALLISTOL
Jedinečne všestranný a zároveň aj šetrný 
k prostrediu. Tento olej ošetruje, maže, 
dezinfikuje, chráni voči korózii a dostane sa 
aj do najmenších priestorov. Má veľmi nízky 
koeficient trenia a neobsahuje živice. So 
všetkými týmito úžasnými vlastnosťami, je 
úplne biologicky rozložiteľný, bezpečný pre 
potraviny, šetrný k pokožke a úplne neškodný. 

Využíva sa v priemysle, obchode, prípadne 
v domácnosti v rôznych hobby odvetviach 
a čoskoro ho môžete vyskúšať aj vy.

Univerzálny rezný olej Alpha 93
•  bez minerálnych látok a chlóru,  

šetrný k pokožke
• na báze obnoviteľných surovín
•   vhodný na vŕtanie, rezanie závitov,  

brúsenie, na preťahovanie drážok,  
rezanie, sústruženie a frézovanie

•   pre všetky legované a nelegované ocele,  
chróm-niklové ocele, titán, mangán,  
meď a jeho zliatiny

Pasta na rezanie závitov GSP 97 CF
•  Pasta vhodná na extrémne ťažké práce,  

pri ktorých tekuté oleje neprinášajú 
uspokojivé výsledky

• Bez chlóru, bez zápachu
•  Vhodná na vŕtanie, rezanie závitov,  

brúsenie, na preťahovanie drážok,  
rezanie, sústruženie a frézovanie

•  Pre nehrdzavejúce a tepelne odolné zliatiny, 
molybdén, chróm-niklovú oceľ, VA a titán

Penový rezný olej
•  Pena s veľmi dobrou priľnavosťou na  

priemyselné použitie
•  Bez minerálnych látok a chlóru,  

šetrný k pokožke
•  Vhodný na vŕtanie, rezanie závitov, brúsenie,  

na preťahovanie drážok, rezanie, sústruženie  
a frézovanie

•   Pre všetky legované a nelegované ocele, chróm-
niklové ocele, titán, mangán, meď a jeho zliatiny

Bio-univerzálny čistiaci prostriedok
•  Vysoko koncentrovaný vodný  

čistiaci prostriedok
• Riediteľný do 1:40
• V sekunde uvoľňuje silné nečistoty
•  Na odstránenie nečistôt z oleja,  

tuku a bielkovín
•  Na stroje a povrchy z kovov, plastov,  

keramiky a mnoho ďalšieho

Vysoko účinný rezný olej DAR 60 CF
•  Zvýšená viskozita pre prácu s ťažko 

opracovateľnými materiálmi
• Bez chlóru
•  Vhodný na vŕtanie, rezanie závitov, brúsenie,  

na preťahovanie drážok, rezanie, sústruženie  
a frézovanie

•  Pre všetky legované a nelegované ocele,  
chróm-niklovú oceľ, titán, mangán,  
meď a jeho zliatiny

Obsah Obj.číslo Cena

500 ml striekacia fľaša 0 960 400

Obsah Obj.číslo Cena

750 g dóza 0 960 403

Obsah Obj.číslo Cena

400 ml sprej 0 960 401

Obsah Obj.číslo Cena

500 ml sprej 0 960 404

Obsah Obj.číslo Cena

500 ml striekacia fľaša 0 960 402
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Separačný prostriedok na formy FT 73
S týmto separačným prostriedkom, ktorý  
neobsahuje silokóny, je vyňatie z formy  
hračkou. Kombinácia mimoriadne kvalitných 
surovín vedie k vysokému mazaciemu efektu  
a veľmi účinne zabraňuje adhézii na plasty,  
formy, kovy a nástroje. Spray pozostáva z  
čisto prírodných produktov a je odolný 
teplotám od -20 °C do + 130 °C

Obsah Obj.číslo Cena

400 ml sprej 0 960 600

Obsah Obj.číslo Cena

500 ml sprej 0 580 521

5 l nádoba 0 580 522

30 l nádoba 0 580 523

Obsah Obj.číslo Cena

400 ml sprej 0 580 526

Obsah Obj.číslo Cena

400 ml sprej 0 580 525

Čistiaci sprej X 73016 A 
Je vhodný pre všetky kovy, sklo, keramiku a 
mnohé druhy plastov. Použitie : čistenie fo-
riem, čistenie častí strojných celkov , príprava 
povrchov pred lepením, príprava povrchov 
pred natieraním farbou a pod. Čistiaci sprej 
sa veľmi rýchlo odparuje a nezanecháva po 
sebe na povrchu žiadne stopy. Termoplasty, 
ako sú PVC, plexisklo, polystyrén a jednodu-
ché nátery sa môžu naleptať alebo narušiť.

Univerzálny sprej X73020
nájde upatnenie vo všetkých odvetviach 
priemyslu a pri dielenských prácach. Vďaka 
svojej špeciálnej receptúre zahŕňa tento 
sprej pri svojom použití ochranu voči korózii, 
čistenie, vytláčanie vody, mazanie a kon-
zerváciu dielcov. Sprej odstraňuje hrdzu, 
vytláča vlhkosť, odstraňuje hluk vznikajúci 
pri krútiacom  pohybe, čistí zašpinené 
povrchy, chráni a konzervuje dielce a 
nájde použitie pri iných bežných dielenských 
činnostiach. Pravý všestranný talent, ktorý 
nájde uplatnenie na každom pracovisku.

Ochranný sprej voči korózii X73030
Vyrobený na báze syntetických voskov a 
špeciálnych aditív, ponúka tento sprej nielen 
dočasnú ochranu voči korózii, ale aj konzerváciu 
nechránených  čistých povrchov dielcov. Je 
priľnavý na všetky kovové povrchy a zanechá-
va  na nich pevný, flexibilný ochranný film. 
Sprej neobsahuje silikón ani žiadne silikón 
obsahujúce prvky. Je odolný voči slanej vode, 
a preto je vhodný aj na konzerváciu dielcov, 
ktoré sú prepravované námornou dopravou. 
Ideálny na konzerváciu ložísk, vstrekovacích 
foriem, presných dielcov a nástrojov a pod.

Obsah Obj.číslo Cena

500 ml sprej 0 590 610

Čistiaci sprej po diamantovej paste 
joke Magic
Tento univerzálny, na všetky diamantové 
pasty použiteľný sprej, čistí bez zvyškov 
všetky leštené nástroje a dielce. Je rovnako 
použiteľný na čistenie lapovaných dielcov. 
Sprej neobsahuje olej ani silikón, a preto ho 
pri práci nie je skoro cítiť – nevydáva žiadny 
zápach. Jednoduché použitie a súčasne 
vysoký čistiaci účinok robia z tohto spreju 
neoceniteľného pomocníka každého nástro-
jára, ktorý sa zaoberá leštením povrchov.

Fľaše s rozprašovačom Obj.číslo Cena

Fľaša s rozprašovačom, 100 ml 0 580 515-2

Pumpovacia fľaša, 250 ml 0 580 455

Fľaša s rozprašovačom, 500 ml 3 645 600

Fľaše s 
rozprašovačom
na plnenie čistiacimi 
a inými tekutinami 
z veľkých balení.
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Veľkosť Balenie Obj.číslo Cena

10 12 párov 0 960 704

Veľkosť Balenie Obj.číslo Cena

10 12 párov 0 960 701

Veľkosť Balenie Obj.číslo Cena

9 12 párov 0 960 705

Materiál Veľkosť Balenie Obj.číslo Cena

Nitril L 100 ks 0 960 706

Nitril XL 100 ks 0 960 707

Latex L 100 ks 0 960 708

Latex XL 100 ks 0 960 709

Veľkosť Balenie Obj.číslo Cena

10 12 párov 0 960 702

Veľkosť Balenie Obj.číslo Cena

10 12 párov 0 960 703

Ochrana na ruky, uši, oči a dýchanie

Latexové a  nitrilové jednorazové rukavice
Nepudrované rukavice v praktickej dáv-
kovacej krabici (obsahuje 100 ks). Oba 
materiály ponúkajú optimálne hmatové 
vnímanie, sú pružné a pohodlné pri no-
sení. Nitrilové rukavice nie sú len antial-
ergické, ale aj robustnejšie (odolné voči 
prepichnutiu a roztrhnutiu) oproti tým, ktoré 
sú vyrobené z latexu. Okrem toho ponúka-
jú ochranu voči rozpúšťadlám, baktériám, 
farbám, žieravinám, kyselinám, olejom, 
mazivám a ďalším iným chemikáliám.

Všestranné rukavice Maxi-Hit
•  penová nitrilová technológia (NFT) 

robí tieto rukavice všestrannými
•  odolné voči odieraniu, príjemné,  

pružné a priedušné
• odpudzujúce vodu
• odolné a citlivé
•  zadná strana je vyrobená z pružnej 

syntetickej tkaniny z polyuretánu pre 
vysokú pružnosť a rýchlo sušenie

Materiál: vložka 96 % nylon, 4 % 
elastan s nitrilovou vrstvou

Rukavice Ultra Lite PU Hyflex
•  odolné jemné pletené nylónové  

rukavice so super jemnou PU vrstvou
•  maximálne pohodlné pri nosení a  

citlivé na dotyk
• priedušné, nepúšťajú vlákno
• super senzitívne a vysoko pružné
• presné prispôsobenie na vašu ruku
• žiadne odtlačky prstov
• použiteľné na viackrát

Materiál: vložka 100% nylon s PU vrstvou

Rukavice s PU špičkami prstov
•  špičky prstov s PU vrstvou na 

jemnej nylonovej vložke
• príjemné na nosenie
• priľnavosť len na špičkách
• presné prispôsobenie na vašu ruku
• nepúšťajú vlákno
• zvárané v pároch

Materiál: vložka 100% nylon s PU vrstvou

Rúrkovité pletené bavlnené 
rukavice s mikro-terčíkmi
• ultra jemná bavlna s mikro-terčíkmi
• veľmi tenké a priedušné
• nepúšťajú vlákno
•  dobré uchopenie vďaka vinylovým  

mikro-terčíkom
• ľahko prispôsobiteľné vašej ruke
• jednostranné
Materiál: vložka 100% bavlna s vi-
nylovými mikro-terčíkmi

Tepelne odolné rukavice s terčíkmi
• odolné voči teplu až do 150°C
• odolné voči odretiu, vzdušné a senzitívne
•  vysoko prispôsobivé na vašu ruku  

vďaka ich pružnosti

Materiál: vložka 100% polyak-
ryl s nitrilovou penou
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Maska proti prachu Balenie Obj.číslo Cena

Maska proti prachu FFP2 s expiračným ventilom 15 ks 0 960 720

Maska proti prachu FFP2 s aktívnym uhlím a expiračným ventilom 15 ks 0 960 721

Profi maska proti prachu FFP3 s expiračným ventilom 5 ks 0 960 722

Masky na zachytávanie jemného prachu
Profesionálna ochrana voči pevným a 
kvapalným časticiam, jemnému prachu 
ako aj smogu (model FFP3). Vysoká kvalita 
ventilovej technológie zabezpečuje čerstvý 
vzduch pod maskou, pretože teplo a vyd-
ýchaný vzduch je ventilovaný do exteriéru. 
Inovatívne filtrovanie umožňuje na jednej 
strane väčšiu ochranu ako aj uľahčuje 
dýchanie, keď je maska aplikovaná.
Masky sedia pohodlne a bezpečne na 
tvári vďaka predformovaným bodom 
a flexibilným nosným podložkám.
FFP3 model je vybavený penovým tesnia-
cim okrajom a preto sedí ešte pohodlnejšie 
a pevnejšie na mieste. Ďalšia ochrana je 
poskytovaná vďaka aktívnemu uhliu, ktoré 
chráni voči plynom a kyselinovým výparom.

Aplikačné oblasti :
• FFP2 až 10x MAK hraničná hodnota
• FFP3 až 30x MAK hraničná hodnota

Obj.číslo Cena

0 960 724

Obj.číslo Cena

0 960 723

Čelenka so štupľami do uší
Tieto štuple do uší sa bezpečne držia v 

danej pozícií vďaka plastovej čelenke, aj 
v prípade rýchlych a trhavých pohybov. V 
ušiach sedia pohodlne a príjemne. Zvuky z 
okolia sú redukované na 24 decibelov (dB).

Prispôsobivé štuple do uší 
vrátane krabičky
Tieto maličké štuple do uší sa prispôsobia 
vašim ušiam tak, že si ich pravdepodobne ani 
nevšimnete. Udivujúca schopnosť porozumieť 
reči bude jasnejšia, aj keď hlasitosť vo vašom 
okolí bude znížená na 30 decibelov (dB). Do-
dávané v praktickom úložnom boxe (vrátane 
spony na opasok) a bezpečnostnej šnúrky.

Obj.číslo Cena

0 203 083

Ochranné okuliare
Číre, opticky korektné jednodielne PC-
sklá Povrch odolný voči poškriabaniu 
99,9 % UV ochrana Mechanická tvrdosť 
Komfortné vystuženie na koncoch 
Mäkká podložka v nosnej časti.
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Obsah Obj.číslo Cena

100 ml 0 960 730

Myldeen ochraný krém na ruky
Neviditeľná ochrana pre vaše ruky. Krém ob-
sahujúci panthenol je rýchlo absorbovateľný 
a chráni voči agresívnemu podráždeniu a 
škodlivým látkam. Pokožka je regenerovaná 
a zachováva si svoju prirodzenú priedušnosť. 
Znečistenie pokožky môže byť ľahko 
odstrániteľné umytím rúk po dokončení práce.

Obsah Obj.číslo Cena

500 ml dóza 0 960 731

Obsah Obj.číslo Cena

2 l fľaša 0 960 732

Príslušenstvo Obj.číslo Cena

Dávkovacie čerpadlo 0 960 733

Držiak na stenu 0 960 734

Sandexon ULTRA krém na umývanie rúk
Béžovo-hnedý, strednej pastovej konzistencie, 
s citrónovou vôňou. Tento krém ľahko pení, 
rýchlo sa rozpúšťa vo vode, nezanecháva 
škvrny, neblokuje odtekanie vody, zdanlivo 
ľahko odstraňuje aj ťažké znečistenie z vašej 
pokožky, pričom chráni voči rekontaminácii. 
Zloženie krému zaručuje, že medzi prísadami 
nie sú piesok ani piliny, je šetrný k pokožke. 
Vzhľadom k jeho excelentnej čistiacej sile, 
Sandexon Ultra stačí použiť malé množstvo.

Tekuté mydlo na ruky Sandexon ULTRA
Čistiaca sila s hustou konzistenciou a 
disponibilnou pumpičkou ideálne pre 
dávkovanie z nástenného dávkovača. 
Okrem veľmi dobrej čistiacej účinnosti, 
zanecháva na pokožke príjemný krémový 
efekt. Dávkovacia pumpička s nerezovej 
ocele a držiak na stenu vyrobený z rovnakého 
materiálu sú dostupné ako príslušenstvo.

Objem Balenie Obj.číslo Cena

70 l 1 rola (25 vriec) 0 960 458

120 l 1 rola (25 vriec) 0 960 459

Vrecia na odpad
• extra silné a odolné voči roztrhnutiu
• 2 veľkosti (70 a 120 litrov)

Popis Obj.číslo Cena

Priemyselný papier, 3-vrstvový 0 960 450

1 rola s 1000 listami (380x360mm)
dĺžka role : 360 m

Stojan s držiakom na odpadové vrecia 0 960 455

Vyrobený z kovu, modro lakovaný, pohyblivý
Rozmery: 500x900x440 mm

Stojan 0 960 456

Vyrobený z kovu, modro lakovaný
Rozmery: 500x900x440 mm

Držiak na stenu 0 960 457

Vyrobený z kovu, modro lakovaný
Rozmery: 500x312x230 mm

Priemyselný papier
Vysoko kvalitný modrý froté papier absorbuje 
skoro všetko, obzvlášť špinu, oleje a mazivá. Vyso-
ko absorpčný a odolný voči roztrhnutiu. Dodávaný 
ako rola pozostávajúca z 1000 listov (dĺžka role 360 
m). Dostupné príslušenstvo k priemyselnému pa-
pieru sú podlahové stojany a držiaky na stenu.

Starostlivosť 
o ruky

vyobrazenie vrátane dávkovacej 

pumpičky a držiaka na stenu
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Šírka Celková dĺžka Hrúbka Balenie Obj.číslo Cena

250 mm 100 m 50 µm 1 rola 0 960 380

Povrchová ochranná fólia
Najjednoduchší spôsob, ako ochrániť 
povrchy citlivé na poškriabanie a 
znečistenie počas ďalšieho opracovania, 
dopravy, alebo skladovania. Táto fólia sa 
nalepí na obrobok ako lepiaca páska a 
môže sa bez námahy, ale predovšetkým 
bez akýchkoľvek zvyškov opäť odlepiť.
Fólia je vhodná na oceľ, meď, eloxovaný 
hliník, sklo a oveľa viac. Odolná v teplot-
nom rozsahu od  -20 °C do + 60 °C.

Rozmer Balenie Obj.číslo Cena

430 x 480 mm 10 ks 0 960 500

Univerzálna podložka 
absorbujúca tekutiny
Všetko vysaje. Nemali by ste už viac robiť 
bez tejto podložky vo vašej dielni ak pra-
cujete s olejmi, mazivami a chemikáliami. 
Takto môžete jednoducho a efektívne 
chrániť pracovné povrchy, napríklad počas 
čistenia, mechanických opráv,  môže 
slúžiť aj ako výstelka pod náradie, atď.

Vysoko savá podložka môže absorbovať 
až 0,86 litra. Pozostáva z polypropylénu a 
z jemnej vrstvy vlákna; PE film na zadnej 
strane chráni voči presiaknutiu. Dôležité: 
podložka nepúšťa žiadne vlákna.

Využiteľná v dielňach, laboratóriách,  
vo voľnom čase (autá, motorky), v 
domácnosti (vykurovanie olejom, 
kosačka na trávu, reťazová píla...).

Povrchová ochranná fólia 
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Hrúbka Šírka Celková 
dĺžka

Označenie 
materiálu

Balenie Obj.číslo Cena

0,005 mm 12,7 mm 5 m 1.4310 1 ks 0 960 300

0,01 mm 12,7 mm 5 m 1.4310 1 ks 0 960 301

0,02 mm 12,7 mm 5 m 1.4310 1 ks 0 960 302

0,03 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 303

0,04 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 304

0,05 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 305

0,06 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 306

0,07 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 307

0,08 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 308

0,09 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 309

0,10 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 310

0,10 mm 150 mm 5 m 1.4310 1 ks 0 960 332

0,12 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 311

0,15 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 312

0,18 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 313

0,20 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 314

0,20 mm 150 mm 5 m 1.4310 1 ks 0 960 333

0,25 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 315

0,30 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 316

0,30 mm 150 mm 5 m 1.4310 1 ks 0 960 334

0,35 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 317

0,40 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 318

0,45 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 319

0,50 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 320

0,60 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 321

0,70 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 322

0,80 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 323

0,90 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 324

1,00 mm 12,7 mm 5 m 1.1274 1 ks 0 960 325

Presné kalibračné 
pásky a podkladové fólie
Presné kalibračné pásky a podkladové fólie  
nájdu použitie pri nastavení foriem a  
nástrojov, nivelizácii tolerancií, nastavení  
vôle v ložiskách riadenia, rezných čepelí,  
prispôsobení prípravkov a veľa ďalšieho.

Dodávané pásky sú z kalenej pružinovej  
ocele (Materiál Nr.1.1274) alebo Cr-Ni  
ocele (Materiál 1.4310).

Okrem tohto štandardného výberu Vám na 
požiadanie zašleme v krátkej lehote  
pásky a prírezy v šírkach do 300 mm z 
rozličných materiálov, ako napr. uhlíková 
oceľ, nerezová Cr –Ni oceľ a mosadz.

Presné kalibračné pásky
samostatné aj v sadách

Sady a príslušenstvo Obj.číslo Cena

Podkladové fólie-sada, rozmer 25x300mm, balenie : 21 ks 0 960 330

Obsahuje po 1 ks fólie hrúbky ( v mm ) : 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 
0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 
0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00

Podkladové fólie-sada, rozmer 50x300mm, balenie : 25 ks 0 960 331

Obsahuje po 1 ks fólie hrúbky ( v mm ) : 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 
0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 
0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00

Nožnice na strihanie plechu 0 960 326

na strihanie tenkých plechov, dĺžka 170 mm, 
strihacia dĺžka 50 mm
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Obj.číslo Cena

0 960 200

Kufor na sortiment Raaco boxxser
Tento praktický kufor s rúčkou a geniálnym 
zamykaním jednou rukou môže byť rozde-
lený rôznymi veľkosťami vložiek. Vložky si 
môžete zakúpiť jednotlivo alebo ako 6 rôznych 
súprav. Drážky na kryte a spodnej časti kufra 
zabraňujú pomiešaniu uloženého tovaru.

Typ Rozmery v 
mm

Farba Obj.číslo Cena

S1 39 x 54  x 47 priehľadná 0 960 221

S2 39 x 108  x 47 priehľadná 0 960 222

S3 39 x 162  x 47 priehľadná 0 960 223

S4 39 x 216  x 47 priehľadná 0 960 224

S5 78 x 54 x 47 priehľadná 0 960 225

S6 156 x 54 x 47 priehľadná 0 960 226

Sada Typ úložného priečinku Obj.číslo Cena

A 5 x S1, 2 x S2, 2 x S4, 4 x S5 0 960 230

B 5 x S1, 5 x S6 0 960 231

C 5 x S2, 5 x S3 0 960 232

D 6 x S1, 2 x S2, 5 x S3 0 960 233

E 10 x S1, 5 x S3 0 960 234

F 1 x S1, 5 x S4, 2 x S5 0 960 235

Jednotlivé úložné priečinky

Sady úložných priečinkov (bez kufra!)

Kufor na sortiment
Raaco boxxser

Skriňa so zásuvkami a príslušenstvo Obj.číslo Cena

Skriňa (28 zásuviek) 0 960 240

24 zásuviek T1 (36x67x136 mm)
2 zásuvky T2 (64x91x136 mm)
1 zásuvka T3 (64x279x136 mm)
Rozmery (VxŠxD) : 417 x 306 x 150 mm

Rozdeľovače, priečne pre T1 (48 ks) 0 960 241

Štítky pre T1 (48 ks) 0 960 242

Skriňa, extra hlboká (24 zásuviek) 0 960 250

24 zásuviek T4 (53x80x225 mm)
Rozmery (VxŠxD): 435x357x255 mm

Rozdeľovače, priečne pre T4 (36 ks) 0 960 251

Štítky pre T4 (24 ks) 0 960 252

Skriňa so zásuvkami
Vysoko kvalitná skriňa pre 
praktické skladovanie a zatrie-
denie malých dielcov. Dostupná 
s 28-mimi zásuvkami alebo ako 
24 extra hlbokých zásuviek pre 
väčšie dielce. Zásuvky môžu 
byť dodatočne rozdelené
priehradkami a jasne označené.

Skúška tvrdosti, aj toto všetko kufor vydrží...

vyobrazenie vrátane voliteľných vložiek

Vnútorná časť kufra môže byť  

rozdelená mriežkovým systémom  

(5x5 polí). Rozmer jednej mriežky je 

39x54 mm (DxŠ). 

Celkový rozmer vnútornej časti kufra: 

dĺžka: 5x39 mm (195 mm), 

šírka 5x54 mm (270 mm).
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Popis Obj.číslo Cena

Tlaková striekacia nádoba 0 960 610

Množstvo náplne: 400 ml, napĺňa sa zhora, stlačený vzduch sa napĺňa 
cez prídavný ventil vhodnou dávkovacou stanicou, dodávaný vrátane 2 
ventilov, 4 striekacích hláv

Dávkovacia stanica stlačeného vzduchu 0 960 611

Priame napojenie k sieti stlačeného vzduchu prostredníctvom spojky, dĺžka 
hadice cca 0,5 m. Pri napĺňaní  je tlaková nádoba pevne spojená s prídav-
ným ventilom. Po plniacej operácii (cca 8 - 10 sekúnd) sa ventil automaticky 
uzatvorí. Dávkovacia stanica môže zostať v sieti stlačeného vzduchu.

Striekacia nádoba na stlačený vzduch
Opakovateľne plniteľnú nádobu je možné 
použiť pre kvapalné látky (ideálne pre olejové 
spreje, čističe alebo chladiace mazivá). Tým 
ušetríte veľké množstva odpadového mate-
riálu a je to hospodárny spôsob na použitie 
rôznych látok dávkovaných z veľkých balení. 
Manipulácia je veľmi ľahká: látka je naliata 
zhora do nádoby a natlakovanie je pomocou 
stlačeného vzduchu cez prídavný ventil z 
čerpacej stanice (optimálny pracovný tlak 
5-10 barov). Pri použití je vystrekovaná len 
čistá účinná látka a žiadny stlačený vzduch!

Striekacia nádoba
na stlačený vzduch

Brilantné riešenia pre perfektné povrchy
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