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Pistoale de vopsit si accesorii

Materiale abrazive

Adezivi si kit-uri
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O istorie de peste 70 de ani de activitate face din Walmec una dintre cele mai longevive companii, nu numai în sectorul aerului 

Compania italiană Napoleon Abrasives S.p.a. este specializată în producția de hârtie și pânză abrazivă, filme și suporturi   
abrazive brevetate patentate începând din 1952. Combinând know-how-ul, câștigat de-a lungul a trei generații cu o vocație 
pentru cercetare și dezvoltare, Napoleon inventează, produce și vinde abrazive de ultimă oră, concepute pentru următoarele 
industrii: lemn, metal, automobile, marine, textile și piele.  
Napoleon are o rețea vastă de parteneri comerciali pentru a oferi cele mai bune servicii și produse clienților săi care vând în 
peste 50 de țări din întreaga lume: Abra On S.p.a. (Italia), LBA S.r.l. (Italia), Key On (Italia), Napoleon Abrasivos DBT 
(Brazilia), Flex-Trim SUA (SUA) și Napoleon Germania (Germania).  
Inovația, calitatea și know-how-ul fac din Napoleon o companie lider mondial și o gândire diferită îi permite lui Napoleon 
să deschidă noi drumuri in industria abrazivelor.  

 comprimat, dar și pe întreg teritoriul italian. În spatele tuturor acelor ani, există sacrificiile oamenilor care și-au dedicat cu 
 devotament timpul, pasiunea, profesionalismul pentru cauza noastră, există idei, șansă, dar, mai presus de toate, voința 
 puternică de a nu se opri niciodată. Inovația, calitatea și promptitudinea sunt doar cerințele esențiale pentru o companie care 
 dorește să supraviețuiască pe piața actuală.
Dupa 70 de ani de activitate Walmec isi propune sa uimeasca continuand sa ofere un produs 100% MADE IN ITALY! 
A uimi, este pur și simplu să gândim în afara casetei și să permitem tuturor oamenilor care lucrează cu produsele noastre să 
găsească nu doar calitatea, prețul și serviciile pe care le cer în mod corect, ci, mai presus de toate, să încerce ceva complet 
neasteptat, de neconceput, imprevizibil. 

Aici, la Norton, ne ocupam de abrazivi de mai bine de 130 de ani. Avem grija ca atunci când aveți nevoie de hârtie de șlefuit 
sa va oferim opțiuni care usureaza munca, protejeaza mediul și are costuri reduse. Căutăm în mod constant modalități de 
îmbunătățire a condițiilor de lucru eliminarea prafului sau zgomotului, reducerea costurilor totale prin creșterea numărului de 
piese pe care le puteți termina într-o aplicație abrazivă. Și dacă nu avem soluția pe care o căutați azi, puteți conta pe noi  
sa dezvoltăm această soluție pentru ziua de mâine.
Suntem mândri de prezența noastră puternică în comunitățile dvs. Cu aproape 11.000 de angajați răspândiți în 79 de țări,
suntem o marcă globală care livrează la nivel local produse si servicii de calitate. Angajații noștri concep, produc, 
livrează și vând produse pe care le utilizați în activități zilnice, fie la serviciu, fie în întreaga casă. 

Cu peste 40 de ani de experiență în domeniul adezivilor industriali, compania UNICOL poate oferi întotdeauna soluția perfectă 
pentru nevoile dvs. Lucrăm în parteneriat cu companii naționale și internaționale care operează în sectoarele: producție si
prelucrarea lemnului, producția de ambalaje, industria hârtiei, încălțămintea și industria automobilelor, oferind numai produse de 
calitate superioară concepute special pentru a-și satisface cerințele. Dar nu furnizăm numai cleiuri și adezivi: ne însoțim clientii 
printr-un serviciu post-vânzare pentru a optimiza performanța produselor noastre în orice moment.
La UNICOL adoptăm controale sistematice nu numai asupra produsului finit ci și asupra întregii linii de producție: fluxul de 
materiale este organizat pentru a permite trasabilitatea completă în fiecare fază a procesului. Acest lucru conduce la o linie de 
producție rapidă, fluidă și eficientă, datorită sistemelor moderne și standardelor ridicate de calitate cu care ne mândrim.
Inima afacerii noastre este divizia de cercetare și dezvoltare unde: proiectăm, testăm și dezvoltăm noi produse și soluții ca 
răspuns la cerințele pieței și ale clienților. În acest scop, UNICOL stabilește o relație directă cu clienții creând astfel produse 
inovatoare și personalizate.

De mult timp, BORMA WACHS a fost activ în îngrijirea lemnului și sa concentrat în mod constant pe trei principii foarte 
importante: flexibilitatea (customer care), fiabilitatea și calitatea. Flexibilitate: scopul nostru este să dezvoltăm un parteneriat cu 
clientul și să continuăm să satisfacem nevoile pieței, schimbările și cerințele, oferind în mod constant soluții îmbunătățite.
Fiabilitatea: obiectivul nostru este de a funcționa foarte scrupulos și riguros, în conformitate cu legislația comunitară actuală, 
care ne permite să satisfacem foarte repede și cu succes numeroasele cerințe ale tuturor clienților noștri. Calitate: Acest 
obiectiv, alături de cercetarea și dezvoltarea constantă, ne-a încurajat și ne-a împins să ajungem și să perfecționăm standardul 
de calitate al tuturor produselor noastre, cu respectul maxim al oamenilor și al mediului. Alegerea materiilor prime și o preferință
în utilizarea produselor naturale ne-au permis să respectăm legislația CE EN71.
Ne considerăm noi înșine un specialist de frunte în domeniul îngrijirii lemnului, cu un angajament de a oferi clienților noștri 
 "cei mai bun" ... pur și simplu am dori să impresionăm!
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LTF SpA a achiziționat Asturo - AOM SpA în 2010. ASTURO ORIGINAL MAVES SpA este unul dintre cei mai importanți furnizori 
din lume de sisteme și echipamente pentru vopsire, a fost prima companie din Italia care a produs pistoale de vopsit,încă din 
1925, sub marca ASTURO BIG. Produsele ASTURO ORIGINAL MAVES de la LTF SpA sunt un punct de referință în domeniul 
sistemelor și mașinilor industriale pentru vopsirea suprafețelor. Întotdeauna producția ASTURO ORIGINAL MAVES este o garanție
a fiabilității și securității, așa cum atestă o experiență de 90 de ani și mulțumirea multor clienți. Toate piesele sunt proiectate și
fabricate pentru a asigura cele mai bune performanțe.



SLIM S HTE

SLIM HTE HD - PRESURIZAT

Pistoale de vopsit 

Kit-ul contine:

Kit-ul contine:
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Pret: 141.75 euro

Pret: 262.4 euro

Preturi fara TVA!

EGO HVLP

Pret: 238.35 euro

GRAFO BAG

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 140-160 l/min
Cupa din nylon
Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
Corp pistol executat din aluminiu cromat
Cap pistol - alama cromata
Duza - inox confirm AISI 303
Tija - inox
Garnituri din teflon
Greutate pistol - 350-400 grame

Kit-ul contine:

Pret: 425.18 euro

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 230 l/min in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV/HTE 
Cupa din nylon de 680 ml I Cap pistol - alama cromata I Duza - inox confirm AISI 303
Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon 
Greutate pistol – 770 grame

Accesorii ce se vand separat 
Cupa din nylon de 680 ml  - 31.12 euro
Set diuza                              - 73.35 euro
Filtre pentru cupa                - 1.93 euro 
Regulator presiune             - 11.91 euro 

Set de piese de schimb-garnituri, 
arcuri, etc. I Cheie universala pentru 
dezmembrare. I Perie pentru curatare 
3 filtre de cupa pentru filtrare impuritati.

ATENTIE! Regulatorul de presiune 
se vinde separat

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 230 l/min in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV/HTE 
Cupa din nylon de 680 ml I Cap pistol - alama cromata I Duza - inox confirm AISI 303
Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon 
Greutate pistol – 770 grame

Accesorii ce se vand separat
Cupa presurizata -  euro129.15
Set diuza              - 7 .  euro3 35
Filtre pentru cupa - 1.  euro 93

Regulator de presiune cu manometru 
si sistem de presurizare pentru cupa.
Set de piese de schimb-garnituri, arcuri,
I Cheie universala pentru dezmembrare. 
I Perie pentru curatare I 3 filtre de cupa 
pentru filtrare impuritati

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari 
Consum de aer: 140-160 l/min I Cupa din nylon I Reglare presiune aer cu manometru de 
inalta precizie I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Cap pistol - alama cromata 
Duza - inox conform AISI 303 I Tija – inox I Garnituri din teflon
Greutate pistol - 350-400 grame

Accesorii ce se vand separat

Cupa din nylon de 180 ml - 22.05 euro
Set diuza                          - 73.35 euro

Pistolul de vopsit se livreaza in servieta
de plastic, cu urmatoarele accesorii: 
Regulator presiune cu manometru de 
inalta precizie. I Set de piese de schimb 
garnituri, arcuri. I Cheie universala pentru 
dezmembrare Perie pentru curatare. 
2 cupe de 75 si de 180 ml

Kit-ul contine:

Aerograf cu dubla actiune 
WalcomGraphique, duza de 0.3. Pistol 
de vopsit profesional Walcom EGO 
HVLP cu duza de 0.7 mm si cupa de 
75 ml din nylon. Duza de 1.0 mm 
inclusa in trusa, pentru pistol. Decor kit 
(6 recipiente de 20 ml din sticla pentru 
aerograf) Furtun de Ø 4x6 cu lungimea 
de 1,5 m cu toate cuplele necesare 
Cheie pentru dezmembrare.



Pistol de vopsit Asturo presurizat

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza 
cu vopsele pe baza de apa sau cu vascozitate ridicatra.Tehnologie HVLP ce permite

Caracteristici:
Corp pistol executat din aluminiu anodizat.
Reglaje de mare precizie pentru presiune, debit si raza
Duza si ac din inox.

Pret: 76.45 euro

transfer ridicat de vopsea fara sa fie nevoie de presiune ridicata.

Disponibil in varianta: 1,7  - 2,0

Pistol de vopsit Asturo SUPERIORE ECO E/S HVLP

Pistol de vopsit Asturo H827

Pistol pentru patine si retusuri Asturo

Pistoale de vopsit 

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza 
cu vopsele pe baza de apa sau solvent, baituri, lacuri, cu conditia ca vascozitatea 
acestora sa permita aplicarea prin cupa gravitationala. Tehnologie HVLP ce permite 

Caracteristici:
Corp pistol executat din aluminiu anodizat.
Reglaje de mare precizie pentru presiune, debit si raza
Duza si ac din inox.

Pret: 106.12 euro

Pret: 37.65 euro

Pret: 33.78 euro

Preturi fara TVA!3

transfer ridicat de vopsea fara sa fie nevoie de presiune ridicata.

Disponibil in varianta: 1,3 - 1,7 - 2,0

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza 
cu vopsele pe baza de apa sau solvent, baituri, lacuri, cu conditia ca vascozitatea 
acestora sa permita aplicarea prin cupa gravitationala. Potrivit pentru lucrari fine cum 

Caracteristici:
Corp pistol executat din aluminiu anodizat.
Reglaje de mare precizie pentru presiune, debit si raza
Duza si ac din inox.

cum ar fi aplicare de patine, mici retusuri, vopsire piese si elemente de mici dimensiuni.

Disponibil in varianta: 1,0

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza cu 
vopsele pe baza de apa sau solvent, baituri, lacuri, cu conditia ca vascozitatea
acestora sa permita aplicarea prin cupa gravitationala. Tehnologie HVLP ce permite 
transfer ridicat de vopsea fara sa fie nevoie de presiune ridicata.
Caracteristici:
Corp pistol executat din aluminiu anodizat. I Reglaje de mare precizie pentru presiune, 
debit si raza. I Diuza si ac din inox.

Accesorii ce se vand separat

Set diuza – 12.17 euro
Cupa nylon 600 ml - 5.15 euro

Caracteristici tehnice:
Greutate: 475 gr. 
Consum aer: 220 lt./min 
Presiune de lucru: 3 bar 
Presiune maxima: 5 bar
Capacitate cupa: 600 cc

Caracteristici tehnice:
Greutate: 320 gr.
Consum aer: 84-140 lt./min 
Presiune de lucru: 2 bar 
Presiune maxima: 5 bar 
Capacitate cupa: 125 cc

Caracteristici tehnice:
Greutate: 475 gr. 
Consum aer: 200 lt./min 
Presiune de lucru: 3 bar 
Presiune maxima: 4 bar
Capacitate cupa: 600 cc

Caracteristici tehnice:
Greutate: 650 gr. 
Consum aer: 200 lt./min 
Presiune de lucru: 2 bar 
Presiune maxima: 4 bar
Capacitate cupa: 600 cc



VS 4630

Pistoale de vopsit 

Pret: 189 euro

Preturi fara TVA!4

VS 830

Pret: 124.2 euro

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 3 bari
Consum de aer: 320 l/min I Cupa din nylon de 600 ml I Cap pistol - alama cromata 
I Duza - inox I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon 

Accesorii ce se vand separat 
Cupa din inox 600 ml  -  30.6 euro
Set diuza                      -  79.2 euro
 

Kit-ul contine:

Cheie universala pentru dezmembrare. 
I Perie pentru curatare I 3 filtre de cupa 
pentru filtrare impuritati

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 3 bari
Consum de aer: 320 l/min I Cupa din nylon de 600 ml I Cap pistol - alama cromata 
I Duza - inox I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon 

Accesorii ce se vand separat 
Cupa din inox 600 ml  -  30.6 euro
Set diuza                      -  108 euro
 

Kit-ul contine:

Cheie universala pentru dezmembrare. 
I Perie pentru curatare I 3 filtre de cupa 
pentru filtrare impuritati

VS503/VS603

Pistol manual air-mix pentru pompe de joasa presiune
Presiune nominala de lucru: 2.0 - 3 bari
Consum de aer: 110 - 560 l/min I Cap pistol - alama cromata 
Duza - inox I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon 

Accesorii ce se vand separat 
Set diuza VS 503 - 88.2 euro
Set diuza VS 603 - 99 euro
 

Pret: VS 503 - 126.00 euro
         VS 603 - 131.40 euro   

VS 818 - PISTOL MANUAL AIRLESS

Pistol manual airless pentru pompe de inalta presiune 
Presiune maxima: 250 bari
Cap diuza: 7/8" I Racord furtun: M 1/4" 

Accesorii ce se vand separat 
Diuza cu atomizare si autocuratare  -  62.1 euro
Port diuza - 29.7 euro
 

Pret: 81 euro



Super Eco 25

Pompe de vopsit 

Preturi fara TVA!5

VS 410

Pret:  1233 euro

Pompa electrica de inalta presiune.
Debit maxim: 2.1 l/min I Presiune maxime: 207 bar I Alimentare: 230V - 50Hz 

Accesorii ce se vand separat 
Diuza cu atomizare si autocuratare  -  62.1 euro
Port diuza - 29.7 euro
 
 

Kit-ul contine:

Sorb I Furtun de inalta presiune 15m I
Pistol airless Vs818 I Port diuza I Diuza 
cu autocuratare I Prelungitor 15cm 

Pompa pneumatica airless cu piston din otel inoxidabil
Raport de multiplicare: 38:1 I Debit maxim: 5 l/min I Presiune maxima material: 266 bar 
Presiune de lucru: 0 - 7 bar

Accesori ce se vand separat 
Rezervor 6 litri  - 77.4 euro
Furtun de inalta presiune - 50.58 euro
Pistol manual airless VS 818 - 81 euro
Diuza cu atomizare si autocuratare  - 62.1 euro
Port diuza - 29.7 euro

Atentie!

Echipare decat cu rezervor si airless.

VTN321

Pret pompa: 2286.00 euro
         E.C.S. - 2596.32 euro
         E.C.R. - 2586.78 euro   

VS 36 si VS25

Pompa de joasa presiune cu membrane si regulator de presiune material. 
Raport de multiplicare: 1:1(VS36) I 1:1.5 (VS25) 
Debit maxim: 36 l/min (VS 36) I 25 l/min (VS 25 
Presiune de lucru:2-8 bari

Accesorii ce se vand separat 
Rezervor 6 litri cu retur  -  55.8 euro
Sorb cu retur -  33.05euro
Furtun de joasa presiune - 25.2 euro
Pistol manual airmix VS503 - 126 euro 

Pompa pneumatica airless cu piston din otel inoxidabil
Raport de multiplicare: 30:1 I Debit maxim: 8 l/min I Presiune maxima material: 210 bar 
Presiune de lucru: 0 - 7 bar

Accesori ce se vand separat 
Rezervor 6 litri cu retur  - 77.4  euro
Sorb cu retur - 86.94 euro
Furtun de inalta presiune - 50.58 euro
Pistol manual airless VS 818 - 81.00 euro
Diuza cu atomizare si autocuratare - 62.10 euro
Port diuza - 29.7 euro

E.C.S.: Echipare completa cu sorb
E.C.R.: Echipare completa cu rezervor

Atentie!

Pret: 1794.60 euro
E.C.R.: 2095.38 euro

Pret pompa VS 36: 637 euro
Pret pompa VS 25: 943 euro 

     VS 36 - E.C.S. - 821.25 euro
 VS 36 - E.C.R. - 881.8 euro

VS 25 - E.C.S. -  1127.25 euro
 VS 25 - E.C.R. - 1187.8 euro    

Alte accesorii: vezi pag 6



Filtru Pompa

Consumabile Pompe 

Preturi fara TVA!6

Filtru Pistol 

Filtru universal galben pentru pistol I MESH 100 I H 10cm I Ø 10 mm

(C.I.M. - MEC 730112) Filtru MESH 60 I H 115mm I  Ø 27 mm
(C.I.M. - MEC 0715100) Ø 27 mmFiltru MESH 100 I H 75mm I   
(C.I.M. - MEC 0710100) Filtru MESH 100 I H 144mm I  Ø 27 mm
(C.I.M. - MEC 0740200) Ø 27 mmFiltru tip C MESH 200 I H 75mm I  

Pret: 0.53 euro

Filtru Sorb 

(C.I.M. - MEC 0770012) Corp filtru sorb F 1/2"
(C.I.M. - VAL 350100) Filtru disc sorb, galben Ø 89mm I MESH 50

Ø 89mm I MESH 30 (C.I.M. - MEC 0770030) Filtru disc sorb, rosu 

C.I.M. - Cod Extern Mentor

Kit Garnituri 

(C.E.M. - VAL930321) Kit garnituri piston pentru VTN321 si SUPER ECO25

Set Membrane 

(C.E.M. - VAL25K010) Kit reparatie cu membrane VS25
(C.E.M. - VAL20K010) Kit reparatie cu membrane VS36

Pret: 40.68 euro

Pret: 
VS 25 - 73.44 euro

VS 36-90 euro

MEC0770012 - 4.73 euro
VAL 350100 - 1.1 euro

Pret:
MEC 730112 - 9.5 euro

MEC 0715100 - 11.69 euro
MEC 0710100 - 6.62 euro
MEC 0740200 - 3.15 euro



Consumabile si accesorii vopsitorie

7 Preturi fara TVA!

SISTEM W-CUP COMPLET

Pret: 29.98 euro

Sistemul WCUP consta in: pahar/cupa rigida gradata de 600 ml, capac cu valva 
dubla (EPDM + KAPTON), doua tipuri de site/filtre (190 microni sau 120 microni), 
un adaptor pentru pistol extrem de usor (din aluminiu) combatibil cu mai multe tipuri
de pistoale (Walcom SLIM, Walcom SLIM KOMBAT, DeVilbiss).

Accesorii ce se vand separat

Pahar gradat W-CUP 600 ml – 0.93 euro
Sistem W-CUP (pahar+capac+filtre) - 1.49 euro
Adaptor W-CUP – 27.56 euro

SUPPORTER

Suport magnetic pentru pistoale de vopsit cu cupa gravitationala. 
Se fixeaza atat magnetic cat si cu suruburile incluse in set. 
Executat din otel vopsit

Dimensiune L20 x P14,5 x 23,2 cm
Greutate: 1,5 kg

Pret: 62.41 euro

Sita de hartie pentru filtrat vopseaua.

Disponibil in varianta: 
SITA DE HARTIE

Pret: 0.07 euro

1000 mesh - 190 microni  
2500 mesh - 125 microni 

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6 scurt

Pistol de suflat/desprafuit dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare, in 
functie de gradul de apasare. 
Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:
Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.
Greutate 238 g

Certificare ISO 9001: 2008

Pret: 9.16 euro



Consumabile si accesorii vopsitorie
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Pret: 189 euro

Preturi fara TVA!

MASA/SUPORT PENTRU VOPSIT

Masa/suport pentru vopsit reglabila.
Caracteristici:
Dimensiune gratar: 500 x 790 mm
Inaltime: 650 - 900 mm

Filtru aer cu manometru

Pret: 45.21 euro

Caracteristici tehnice:

Presiune de lucru: 0.7 - 8 bari 
Presiune maxima: 8.5 bari
Element filtrant: 40 µm 

SUPAPA ANTICONDENS

Pret: 17.93 euro

Minifiltru separator de condensare cu supapa de evacuare. Impiedica patrunderea 
vaporilor de apa din instalatia de aer/furtun in pistol sau in sculele pneumatice. Nu 
necesita mateariale consumabile sau de intretinere. 

Filtru pentru aer cu manometru si cuple.
Caracteristici tehnice:

Presiune de lucru: 0.2 - 10 bari 
Presiune maxima: 10 bari
Element filtrant: 40 µm 
Valva manuala de purjare 

Manusi Latex Nepudrate

ambulance® high risk sunt mănuși din latex pentru persoanele care așteaptă cea mai 
bună protecție. Acestea au fost adaptate la standardele aplicabile paramedicilor. Mănușile 
sunt fabricate din latex elastic de cea mai bună calitate. Pereții mai groși decât mănușile 
standard creează o barieră eficientă împotriva solventilor, oferind o prindere fermă și 
un confort de lucru într-un mediu solicitant.

Pret: 14.5 euro

Marimi disponibile:
M - L - XL 



Masca protectie FFP2

Pistoale de vopsit si accesorii

Pret: 0.9 euro

Preturi fara TVA!9

Masca protectie Duetta

Pret: 52.20 euro

DUETTA este o masca ideală pentru utilizare în pulverizarea vopselei și/sau in 
manipularea produselor chimice. Datorită constructiei din materiale de etanșare moi, 
se așează confortabil pe față, în timp ce carcasa rigidă ține ferm cartușele și distribuie 
uniform greutatea acestora. Filtre necesare: 2 buc.

Accesorii ce se vand separat 
Filtru  Duetta A1B1P2 - 14.4 euro/bucata 

Măștile Efas Protect FFP2 sunt concepute pentru a se adapta tuturor formelor feței, 
datorită unui atașament elastic pentru cap și unei benzi metalice reglabile care se adaptează 
la morfologia nasului tău. Prin urmare, sunt mai etanșe decât măștile standard de unică 
folosință. Materialele utilizate pentru fabricarea acestor măști previn formarea umidității în 
interiorul măștii și protejează eficient împotriva inhalării substanțelor nocive. Sunt confortabile 
de purtat, vă permit să vorbiți audibil și să respirați ușor, fără a vă simți stânjenit sau inconfortabil.
Cu aceste măști Efas Protect, veți menține un câmp vizual bun. Le poți purta cu ușurință cu 
ochelari de prescripție sau ochelari de protecție, fără ca ochelarii să îți fie aburiți

Filtru cabina paintstop FS1

Filtrul din fibră de sticlă, cunoscut sub numele de Paint Stop, este un produs industrial 
conceput pentru a elimina excesul de vopsea din cabine. Structura sa particulară și avansată 
cu densitate progresivă permite excesul de vopsea să pătrundă adânc în panou, în timp ce 
aerul curat trece prin filtru. Materialul filtrant acumulează progresiv straturi de vopsea reziduală 
din ce în ce mai aproape de orificiul de admisie a aerului.Designul unic al panoului elimină 
încărcarea excesivă la admisie, îmbunătățind considerabil capacitatea de oprire și colectare 
a prafului, reducând astfel costurile. Paintstop Green are o rezistență excelentă la solvenții 
care conțin acetonă. Panourile își păstrează rigiditatea și grosimea inițială pe tot parcursul 
vieții, protejând conductele de evacuare, ventilatoarele și motoarele de supravopsire.

R.A.F.C = Rezistenta aerodinamica la filtru curat
R.A.F.I. = Rezistenta aerodinamica la filtru imbacsit

Pret: 70.2 euro/sul

Caracteristici tehnice:

Dimensiune sul: 1m*20m*50mm
Greutate: 210 gr/mp
Randament filtrare: 90- 95%
Catacitate filtranta: 3500 gr/mp
R.A.F.C.: 32 Pa
R.A.F.I.: 250 Pa

Filtru cabina armonic Andreae 

Filtrul Andreae Original este cel mai folosit și cunoscut filtru din carton pentru cabine 
datorită capacității mari de filtrare și încărcare. Filtrul este compus din 2 straturi de 
carton "Kraft" capsate, presate si lipite intre ele cu adaugarea unui fir de etansare 
intre ele pentru cresterea performantelor.

CAAF813 & CAAF113 - Ideale pentru produse pe baza de apa
AF 803 & CAAF103 - Pentru produse pe baza de solvent si apa

Caracteristici tehnice:

Dimensiuni: 
CAAF813: 90cm*9.24m
CAAF113: 100cm*10m
AF 803: 90*9.24m
CAAF103: 100cm*10m 

Pret: CAAF813 - 53.82 euro
         CAAF113 - 68.40 euro
             AF 803 - 48.24 euro
        CAAF103 - 58.50 euro     



Cana gradata

Pistoale de vopsit si accesorii

Preturi fara TVA!10

Set curatare pistol 

Pret: 14.76 euro

Set curatare si intretinere pistoale de vopsit. Setul contine 17 piese: o perie mare I 2 perii 
rotunde mari I 2 peri rotunde mici I 12 ace pentru curatare si calibrare I 1 perie dreapta.

Cana gradată este un accesoriu esențial pentru orice proiect de vopsire, amestecare și 
dozaj de lacuri, grunduri și vopsele. Această cană este fabricată din plastic durabil, 
rezistent la solventi si diluanti puternici, și are gradații vizibile pentru o ușoară vizibilitate 
și masurare. Cu multiple gradatii, utilizatorii pot masura cu precizie cantitatea de material 
pe care o doresc, ceea ce ajută la economisirea timpului și a materialului. Cana gradată 
este prevăzută cu un maner ergonomic și o margine special creata pentru a turna cu 
usurinta lichidul sau compozitia.

Pahare gradate Capacitati disponibile: 1L - 2.5L

Set curatare diuze airless  

Set 12 ace pentru curatat diuza pistol airless, marimea 10.

Pret: 19.85 euro     

Capacitati disponibile: 1L - 3L - 5L

Paharul gradat este un accesoriu indispensabil pentru orice atelier sau garaj. Este un 
pahar gradat precis, care permite măsurarea cu precizie a cantităţii de lichid necesare 
pentru prepararea vopselelor. Fabricat din material plastic durabil, acest pahar gradat 
rezistă la zgârieturi şi la influenţele chimice, asigurând astfel o durată lungă de viaţă. 
Este uşor de curăţat, iar marcajele clare şi precise asigură o măsurare precisă a 
lichidelor.

Accesorii ce se vand separat 
Capac pahar 1L - 0.69 euro
Capac pahar 2.5L - 0.72 euro
 

Pret: 1L - 1.32 euro
       2.5L - 2.88 euro

Pret: 1L - 3.9 euro
         3L - 6.07 euro
         5L - 11.7 euro



Regenerator de solventi

Pistoale de vopsit si accesorii

Preturi fara TVA!10

Rastel pentru piese vopsite 

Rastel fix C/4 - Distanta intre montanti - 1600mm I Adancimea bratelor - 1000mm
Distanta intre brate pe inaltime - 105mm I Nr de brate - 12 I Inaltime totala 
rastel - 2010 mm 

Rastel reglabil C/6-1X - Distanta min. intre montanti - 300mm I Distanta max. intre
montanti - 1430mm I Adancimea bratelor - 780mm pe fiecare parte I Distanta intre 
brate pe inaltime - 125mm I Nr de brate - 22 I Inaltime totala rastel - 1880mm

Rastel reglabil C10 - Distanta min. intre montanti - 300mm I Distanta max. intre
montanti - 1430mm I Adancimea bratelor - 780mm I Distanta intre brate pe 
inaltime - 120mm I Nr de brate - 11 I Inaltime totala rastel - 1880mm

IST10M - Manual I Capacitate - 10lt I  Alimentare - 230V/1.6kw I Randament - 4 lt/H
IST15M - Manual I Capacitate - 15lt I Alimentare - 230V/1.6kw I Randament - 5 lt/H

IST22A - Automat I Capacitate - 25lt I Alimentare - 230V/2.5kw I Randament - 6.5 lt/H

Aparat de sablat

Mini aparat de sablat cu consum mic de aer, cu manometru pentru reglare precisa,
cu valva de reglare a materialului abraziv si depresurizare automata la eliberarea 
tragaciului pistolului. Adecvat pentru curatea: lemnului, metalului, pietrei, etc
Presiune max: 7bari I Consum de aer: 380 lt/min I Foloseste Quartz sferic de 01-09
Capacitate: 10lt (VS 13) sau 27lt (VS 27) 

Este echipat cu: masca si diuza
 

Pret: VS 13 - 2763 euro
         VS 27 - 3177 euro

Pret
000CBC/4 - 864 euro

000CBC/6-1X - 1254.6 euro
000CBC/10 – 990 euro 

Disponibile pe comanda

Pret
IST10M - 3207.6 euro
IST15M - 3985.2 euro
IST22A - 7507.8 euro 

Disponibile pe comanda



R222 - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

Materiale abrazive

R222 - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. 
Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii (P60 - P320) 
il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

Rolele de hartie abraziva Norton Pro A275 cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate 
superioara,disponibile in granulatii de la P120 la P500. 
Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o 
productivitate ridicata si rezistenta la uzura. 

Disponibil in diferite granulatii cu o excelenta rezistanta la uzura. 
Granulele din oxid de aluminiu sunt dispuse pe toate cele 4/2 laturi ale buretelui. 

Rotolo Foam® role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. 
Ideale pentru slefuirea unor suprafete iregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale
 la slefuirea grundurilor,  lacurilor, etc. 
Secretul seriei Rotolo Foam consta in combinatia unica dintre hartia abraziva Norton 
A275 si suportul buretat executat din material special. 

Dimensiune rola: 115 x 25m

Pret: 51.12 euro/rola
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Dimensiune rola: 115x50M 

Pret:P80: 72.93 euro/rola
P100-P320: 71.84 euro/rola 

A275 - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC
Dimensiune rola: 115x50M 

BURETI DE SLEFUIT

A275 ROTOLO FOAM - SUPORT BURETAT

Pret: 38.69 euro/rola

Pret: 0.52 euro/buc

Preturi fara TVA!

Dimensiuni disponibile:
2 fete: 123mm x 98mm x 12,5mm 
P60 / P100 / P180
4 fete: 100mm x 68,5mm x 27mm 
P60 / P100 / P180



Materiale abrazive

Rola BEARTEX (Scotch Bright) pe suport de fibra netesut cu granule de oxid de 
aluminiu, potrivit pentru slefuit, curatat si finisat diferite suprafete. 

Dispersia uniforma si tridimensionala a granulelor abrazive pe toata suprafata  
fibrei permite plierea acesteia si ii ofera o rezistenta exceptionala la uzura. 

12

ROLA BEARTEX (SCOTCH BRITE) 
Dimensiune rola: 100x10M 

Pret: 4.03 euro/m.l.

Preturi fara TVA!

Destinata pentru curatarea diferitelor suprafete si pentru evidentierea fibrei lemnului.  
Este lavabila si reutilizabila. Nu rugineste, nu se rupe, nu se despica. Compatibil cu 

Otelul sintetic NORTON este unul dintre produsele de TOP in domeniul acestui tip de 
abrazive. Intrebuintare: Slefuirea contururilor si a unor forme complicate, restaurarea 
suprafetelor lemnului, indepartarea unor defecte minore, etc.

Dimensiuni disponibile: rola de 1 kg 
STEEL WOOL - LANA OTELITA

Pret: 4.32 euro/kg

produsele pe baza de apa. 



13 Preturi fara TVA!

 

 

  
 

 

Legenda 
 
 
 

SUPORT 

 

 

LIANT DE BAZA 

 
 

MINERAL ABRAZIV 

 
 
 

 
LIANT DE ACOPERIRE 

 
 

 
ADITIV 

 

GRANULALIE (P) 

 

 
DISPUNERE 

Susține granulele minerale abrazive și distribuie puterea șlefuitorului la suprafață.                         
Abrazivii LBA /Napoleon sunt fabricați pe suporturi din hârtie, pânză, fibră și 
poliester. 

 
Adezivul care menține granulele minerale abrazive împreună cu suportul. LBA/Napoleon 
produce produse abrazive cu lianți pe bază de “clei de oase”, rășină ureica și rășină 
fenolică. 

 

Este “instrumentul” propriu-zis care pătrunde pe suprafața materialului. Abrazivii LBA sunt            
fabricați cu minerale tradiționale pe bază de oxid de aluminiu sau carbură de siliciu sau 
minerale de înaltă tehnologie de ultimă generație, cum ar fi oxid de zirconiu, ceramică, 
amestec. 
 

 
Este ultimul strat de liant necesar pentru a închide și ancora definitiv granula 
minerală abrazivă de suport. În ceea ce privește liantul de bază, liantul de 
acoperire poate fi, de asemenea, pe bază de “clei de oase”, rășină ureica sau 
rășină fenolică 

 
Uneori sunt adaugati lianți cu proprietăți antistatice și/sau autolubrifiante pentru 
a crește performanța în timpul prelucrării. 

 
Definește dimensiunea particulelor minerale abrazive. Ab razivii LBA au mărimi de 
granule de la P16 la P5000, în conformitate cu standardele FEPA (Federația 
Europeană a Producătorilor de Abrazivi) 

 
Indică cantitatea de granule abrazive pe unitate de suprafață. Abrazivii LBA sunt fabricate in: 

 

   
  DISPUNERE INCHISA  DISPUNERE DESCHISA DISPUNERE SEMI-DESCHISA 

 

 
 
 
 

ADITIV MINERAL
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Dosar |Minerale abrazive 
 
 
 
 

CARBURA DE SILICIU 
Eficient în finisare, înainte de ultimul strat 

Utilizari principale•Calibrarea/șlefuirea  MDF/PAL  
• Slefuirea produselor poliuretanice 

Duritate 

Eficienta 

 

 
Oxid de aluminiu 
Eficient in duritate, asigura o penetrare puternica a 
materialului 

Utilizari principale •Calibrarea lemnelor non rasinoase 
• Slefuirea lemnului masiv, furnirului, 

melaminei 

• Slefuirea grundurilor poliesterice, 

vopselelor (poli)acrilice, vopselelor 

pe baza de apa 
• Lacuri lucioase 

Duritate  

Eficienta 

 

 
Oxid de zirconiu 
Eficient maxima la presiuni ridicate, 

proprietate buna de auto-revitalizare 
Utilizari principale • Calibrarea lemnelor rasinoase,  
                              oteluri inoxidabile, nichel si aliaje 

Duritate 

Eficienta 

 

 
CERAMICA 
Eficient pentru îndepărtări mari la presiuni ridicate, 
capacități excelente de auto-revitalizare  
Utilizari principale • Debavurarea și slefuirea plană 
sau cu discuri a metale feroase și neferoase, oțeluri 
cromate, oțeluri aliate, nichel, aliaje din titan, alamă și 
bronz cu șlefuitoare automate cu bandă largă și îngustă

 
 

t=0 Procesul de auto-revitalizare  

Duritate 
Eficienta 

 
 

AGLOMERAT/Mixtura 
Eficient in finisare, durabil, apacitati excelente de 

auto-revitalizare 

Utilizari principale • Slefuire plana sau cu discuri, 
atat uscata cat si umeda, pentru oteluri comune si 
aliaje, oteluri inoxidabile, bronz, tabla 
Duritate  non applicabile 

Eficienta  non applicabile 

 
 

t=0 Procesul de auto-revitalizare  

 
 
 
 

 

 
t=0 Procesul de auto-revitalizare  



TLJ - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA 

Materiale abrazive

TLJ - abraziv pe suport de panza flexibila. Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama 
gama variata de granulatii il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea  
suportului pana la finisare).
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NC 11 - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

 Nc11 - oferă performanțe constante în timpul întregului proces, iar prezența stearatului permite
oprirea blocării abrazive și durabilitatea asigurand o slefuire uniforma, usoara si controlata. 
Pentru slefuirea cantului cu izolant si nu numai. 

Pret: P80 - 44.88 euro/rola

Pret: 22.31 euro/rola

  

 

Preturi fara TVA!

MINERAL OXID DE ALUMINIU STEARAT NU

DIMENSIUNE 115 mm X 50 M CULOARE BROWN

SUPORT J - WEIGHT POLYCOTTON DISPUNERE
SEMI - 

DESCHISA

ADEZIV DOUBLE RESIN 
GRANULATIE 

DISPONIBILA
P80 - P320

MINERAL OXID DE ALUMINIU STEARAT NU

DIMENSIUNE 115 mm X 50 M CULOARE GRI

SUPORT DISPUNERE DESCHISA

ADEZIV
DOUBLE RESIN 

ANTISTATIC

GRANULATIE 

DISPONIBILA
P280

C - WEIGHT (P150 - P600)

P100 - P320 - 38.81 euro/rola
P180 - 43.42 euro/rola

TLF - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

TLF - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. 
Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii il fac sa fie potrivit
pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

Pret: 53.77 euro/rola

  

a Lb 9w! [ OXID DE ALUMINIU STEARAT NU

DIMENSIUNE 115 mm X 50 M CULOARE BROWN

SUPORT F - WEIGHT POLYCOTTON DISPUNERE
SEMI - 

DESCHISA

ADEZIV DOUBLE RESIN 
GRANULATIE 

DISPONIBILA
P80 - P180



Materiale abrazive

16 Preturi fara TVA!

Rolele de hartie abraziva NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate premium,
disponibile in granulatii de la P100 la P600. Ofera performante excelente la slefuirea lemnului,
grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta la uzura.

SCS - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Pret: 18.27 euro/rola

  

5  � í 9LDI ÇE (P100 - P120)

C - WEIGHT (P150 - P600)

MINERAL OXID DE ALUMINIU STEARAT DA

DIMENSIUNE 115 mm X 50 M CULOARE GALBEN

DOUBLE RESIN 

ANTISTATIC
ADEZIV

GRANULATIE 

DISPONIBILA
P240 - P400

SUPORT DISPUNERE
EXTRA-

DESCHISA

RSAS W - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC
RSAS W - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. 
Cu caracteristicile sale moi, flexibile, a  fost conceput pentru șlefuirea  manuală a  suprafetelor
neregulate și conturate și a  pieselor mici, greu accesibile. Procesul special de  acoperire  a  

Pret: 22.31 euro/rola

stearatului împiedică înfundarea  și este potrivit pentru șlefuirea  uscată.

 

a Lb9w! [ OXID DE ALUMINIU STEARAT DA

DIMENSIUNE 115 mm X 50 M CULOARE ALB

ADEZIV
DOUBLE RESIN 

ANTISTATIC

GRANULATIE 

DISPONIBILA
P240 - P400

SUPORT A - WEIGHT (P150 - P600) DISPUNERE DESCHISA

RSAS PLUS/WHITE - role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. 
Ideale pentru slefuirea unor suprafete neregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale la , 
slefuirea grundurilor/lacurilor, etc, in zone greu accesibile cu hartie abraziva plana.

RSAS PLUS/WHITE FOAM ROLL - SUPORT BURETAT

Pret: 22.68 euro/rola

 

Dw! bÜ[ 9 OXID DE ALUMINIU STEARAT DA

DIMENSIUNE 115 mm X 25 M CULOARE ALB / GALBEN

SUPORT A - WEIGHT DISPUNERE DESCHISA

ADEZIV
DOUBLE RESIN 

ANTISTATIC

GRANULATIE 

DISPONIBILA
P240 - P400



Materiale abrazive
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Discuri pe suport VELCRO ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura.
Gama variata de granulatii (P80 - P800) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii 
(de la pregatirea suportului pana la finisare). 

 

KVB - DISCURI PE SUPORT VELCRO 15H/49/75H

Pret: 23 euro/cutie

Orificii de aspiratie: 15, 49 & 75

 

Preturi fara TVA!

GRANULE OXID DE ALUMINIU STEARAT DA

DIMENSIUNE Ø150 mm CULOARE ALBASTRU

SUPORT POLYESTER FILM DISPUNERE DESCHISA

ADEZIV DOUBLE RESIN 
GRANULATIE 

DISPONIBILA
P80 - P400

Discurile din seria NAPOLEON GM-16 cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium
si sunt disponibile in granulatii de la P1200 la P2000. Ofera performante excelente la slefuirea 
lacurilor si vopselelor lucioase in vederea polish-arii, oferind o productivitate ridicata si rezistenta

GM-16 - DISCURI  PENTRU POLISH  15H / 49H

Pret: 0.25 euro/buc

 

Orificii de aspiratie: 15 & 49

GRANULE OXID DE ALUMINIU STEARAT DA

DIMENSIUNE Ø150 mm CULOARE ALB

SUPORT DISPUNERE DESCHISA

ADEZIV
DOUBLE RESIN 

ANTISTATIC

GRANULATIE 

DISPONIBILA
P1200 - P2000

POLYESTER FILM

mare la uzura.

Cutie de 100 de discuri.

 

Discurile abrazive din seria NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate 
premium si disponibile in granulatii de la P100 la P1500. Ofera performante excelente la slefuirea 
lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta mare la uzura.

SCS - DISCURI PE SUPORT VELCRO 15H

Pret: 20 euro/cutie

D - WEIGHTE (P100 - P120)

C - WEIGHT (P320 - P1500)

GRANULE OXID DE ALUMINIU STEARAT DA

DIMENSIUNE Ø150 mm CULOARE GALBEN

SUPORT DISPUNERE DESCHISA

ADEZIV
DOUBLE RESIN 

ANTISTATIC

GRANULATIE 

DISPONIBILA
P100 - P1500

Orificii de aspiratie: 15 & 49

 

Discurile abrazive din seria NAPOLEON SCS-XA cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate 
premium si disponibile in granulatii de la P100 la P600. Ofera performante excelente la slefuirea 
lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta mare la uzura.

SCS-XA - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT BURETAT

Pret: 5.8 euro/cutie

D - WEIGHTE (P100 - P120)

C - WEIGHT (P150 - P800)

GRANULE OXID DE ALUMINIU STEARAT DA

DIMENSIUNE Ø150 mm CULOARE GALBEN

SUPORT DISPUNERE DESCHISA

ADEZIV
DOUBLE RESIN 

ANTISTATIC

GRANULATIE 

DISPONIBILA
P360 - P800

Orificii de aspiratie: 15, 49 & 75
Cutie de 100 de discuri.

Cutie de 20 de discuri



Materiale abrazive
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NAB-NET - DISCURI ABRAZIVE PLASA

Pret: 0.62 euro/buc

 

LEGENDA PICTOGRAME

SLEFUIRE
MANUALA

ROTO-ORBITAL
DISC SANDER

ORBITAL
SANDER ROLA ROLA PRETAIATA LEMN INTRE STRATURI

Preturi fara TVA!

Pret: 1.84 euro/buc

PAD ABRATEX - PADURI PE SUPORT BURETAT 
 
PAD ABRATEX - este un brevet nou de abraziv țesut, dezvoltat in principal pentru matuirea  zonelor greu 
accesibile, înainte de vopsire. Se folosește, de asemenea, atunci când se îndepărtează overspray.   
Padurile pe suport buretat ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Stratul buretat preia toate 

Dimensiuni pad: 225 x 120mm
Granulatie: Grey - 600

denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata. 

GRANULE OXID DE ALUMINIU STEARAT NU

DIMENSIUNE 225 x 120 mm CULOARE GRI

SUPORT DISPUNERE
SISTEM SPECIAL 

ABRATEX

ADEZIV SISTEM SPECIAL ABRATEX
GRANULATIE 

DISPONIBILA
P800

FABRIC ON SPONGE

Pret: 1.11 euro/buc

ABRATEX - DISCURI PE SUPORT BURETAT 
 
ABRATEX - este un brevet nou de abraziv țesut, dezvoltat in principal pentru matuirea  zonelor greu 
accesibile, înainte de vopsire/polishare. Se folosește, de asemenea, atunci când se îndepărtează   
scursurile, se elimină overspray. Abratex este potrivit pentru utilizare umedă și uscată.Discuri pe   

Diametru disc: 150mm
Granulatie: GOLD-1200

suport buretat ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Stratul buretat preia toate 
denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata.Este ideal pentru !!  polish-at

Say goodbay to dust! Discuri abrazive plasa adaptabile orcarui suport. Un produs ce asigura 
o absortie de exceptie a prafului de pe suprafata slafuita fara acumulari de praf..



Orbitale si Accesorii

Aspiratie centrala. Rulment rezistent la praf. Corpul este confectionat din compozit cu rezistenta    
ridicata si izolat pentru lucru la temperaturi scazute. Corp inferior cu centru de greutate redus    
si ergonomic, cu reglare precisa a vitezei si vibratie scazuta, pentru o functionare indelungata 

Slefuitor orbital pneumatic + pad

Pret: 178.5 euro/buc

 

Orificii de aspiratie:  75 sau 15

Pret: 21.35 euro/buc

Pad pe suport VELCRO cu 75 sau 15 gauri de aspirare si sistem de prindere pentru marea majoritatea  
orbitalelor comercializate pe piata.

PAD SUPORT VELCRO 75H & 15H
Orificii de aspiratie: 75 sau 15 

 

Preturi fara TVA!19

fara oboseala.

Diametru pad: 150 mm
Excentric: 2.5 mm
Viteza: 12.000 rpm
Consum aer: 170 L/min.
Greutate corp: 725 gr
Greutate pad: 120 gr
Greutate totala: 845 gr

Diametru pad: 150 mm
Viteza: 12.000 rpm
Densitate pad: medium si hard
Greutate pad: 120 gr

Pret: 6.44 euro/buc

Interfata buretata pe suport VELCRO cu sistem MultiAir de aspirare. Reduce uzura padului.  
Ideala pentru suprafete neregulate si/sau curbe.

Interfata buretata MULTI-AIR 75H 
Orificii de aspiratie: 75 

 

Diametru: 150 mm
Viteza: 12.000 rpm
Grosime: 10 si 5 mm



Materiale pentru polish-are manuala

20 Preturi fara TVA!

PAD LANA NATURALA PENTRU POLISH 
 
Pad din lana naturala pe suport Velcro pentru polish-are manuala. 

PASTA PENTU POLISH MANUAL 
 

Pasta RED - Noua generație de pasta pentru polish manual, silicon-free, pentru o 
lustruire eficientă cu luciu ridicat, fără a lăsa reziduuri sau holograme. Ideal pentru a 
elimina zgârieturile, a reimproaspata straturi transparente rezistente și pentru finisaje 
finale.

 Avantaje: Creșterea productivitatii, reducerea timpului de muncă,reduce marcajele de 
vârtej și de blom, precum și holograme atunci când sunt utilizate cu șlefuitor orbitar..

Pret: 34.61 euro

Pret: 10.55 euro

Diametru: 160 mm

Flacon: 1 litru



NUNIVIL 100x - ADEZIV PVA (POLIVINIL ACETAT)

Adezivi si kit-uri

Adeziv PVA (polivinil acetat) pentru o lipire in confirmitate cu standardele EN 204-205 
D3 si testele  WATT 91.Combinat cu intaritorul 302 sau 303 adaugat in proportie de 5%,  
la 7 zile de la lipire acesta corespundestandardului EN 204-205 grup D4. 
Poate fi utilizat oriunde rezistenta lipiturii la apa si UV este necesara la imbinarea 
elementelor de la usi (tablia),ferestre, mobilier de baie si bucatarie, pentru aplicarea 
 laminatului de plastic si a hartiei pe panourile din lemn prin presare la rece sau la cald. 
NURVIL 100x este potrivit si pentru imbinarea elementelor din esente de lemn tari. 

Isocoll 52 este un adeziv poliuretanic 1K care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o 
excelenta rezistenta in timp la apa, temeperatura si intemperii, conform standardului  
EN 204 D4. Actioneaza la contactul cu aerul sau umiditatea. Nu contine solventi.
Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, fibra 
de sticla, PVC, etc. 
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ISOCOLL 99 - ADEZIV PU MONOCOMPONENT RAPID
Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

ISOCOLL 52 - ADEZIV PU MONOCOMPONENT

Dimensiune ambalaj: galeata de 25kg

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

Isocoll 99 este un adeziv poliuretanic 1K care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o 
excelenta rezistenta in timp la apa, temeperatura si intemperii, conform standardului . 
EN 204 D4.Nu contine solventi. Formulat special pentru o lipire rapida si un timp de lucru 
scurt. Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, 
fibra de sticla, PVC, etc. 

I303 - CATALIZATOR  PENTRU ADEZIV PVA 

Catalizator pentru adezivi PVA (polivinil acetat). 
Se foloseste pentru a creste duritatea si rezistenta lipiturii la apa in conformitate cu EN 204 D4. 
Pot life: 4-6 ore. 

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

Pret: 3.39 euro/kg 

Pret: 7.26 euro/buc 

Pret: 6.2 euro/buc

Pret: 6.2 euro/buc

Preturile sunt fara TVA!



RESINA 401 - URELIT

Adezivi si kit-uri

Rășina 401 este o nouă generație de urelit cu un conținut redus de formaldehidă. 
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NUNIPUR 7031 - ADEZIV MONOCOMPONENT PU
Dimensiune ambalaj: galeata 25kg

Dimensiune ambalaj: sac de 25 kg

UNIBORD - HOTMELT

Granule de adeziv solid, topit la cald, pe baza EVA pentru mașini automate si manuale  
(edgebanding).Se caracterizata printr-un randament ridicat, o aderența excelenta și o 
rezistența buna la apa si solventi, produsul prezinta o lipire transparenta. Nu creaza nici 

Dimensiune ambalaj: sac de 25 kg

Pret: 76.75 euro/sac 

Pret: cere oferta 

Pret: cere oferta 

Preturile sunt fara TVA!

Caracterizat printr-o valoare ridicată a randamentului si o bună solubilitate, este utilizat în 
industria lemnului pentru fixarea la rece și la temperaturi ridicate și la lipirea înaltă a frecvenței. 
Este potrivit pentru obținerea produselor din clasa E1 și F *** (fosta E0).

Raport amestec: 2kg rasina : 1kg apa

NUNIPUR 7031 este un produs monocomponent poliuretanic in dispersie apoasa si a fost 
studiat în mod special pentru lipirea foliilor PVC și hârtie sintetica pe suport din PAL și MDF. 
Se caracterizată printr-o viscozitate ridicată și o bună tixotropie ce permit obținerea unor

. 

performanțe bune. Lipirea se realizeaza prin reactie termica in prese cu membrana (3D)

Caracteristici:

Vascozitate Brookfield la 23°C s2/20rpm                      1100 – 1900 mPaꞏs 
Temperatura minima de filmare/lipire                            +5  °C  
Temperatura de reactie termica                                     60 – 80  °C 
Rezistenta termica a lipiturii (*)                                      70 – 90  °C 

* Valoare aproximativa, aceasta este influientata de tipul de folie si de procesul de productie 

o problema în utilizare. Se utilizeaza pentru lipirea canturilor din poliester, din lemn masiv,
laminate din plastic, materiale din melamina, PVC și ABS, în special atunci când se cere 

Potrivit pentru softforming și pentru centrele de lucru HOMAG și IMA. . 
Pentru mai multe detalii va rugam contactati agentul. 

UNIBORD 625 - UNIBORD 634 

o schimbare frecventa a culorii adezivului.  

UNIBORD 643 - UNIBORD 674



ISOCOLL 6309

Adezivi si kit-uri

Adeziv monocomponent cu uscare rapida pentru MDF, lemn, metal, marmura, granit, etc.
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ISOCOLL 6902 - ADEZIV 1K SCARI SI PARCHET
Dimensiune ambalaj: galeata 15kg

ISOCOLL ECO 6056

Sigilant monocomponent cu uscare rapida care nu contine solventi si isocianati. 
Prietenos cu mediul. Se poate vopsi. Potrivit pentru a lipii:sticla, sticla vopsita, oglinda, 
marmura, portelan, lemn, aluminiu, aluminiu vopsit, fier, caramida.

Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml

 Adeziv monocomponent pentru parchet stratificat si scari cu un continut foarte scazut 

APLICATII 
Foarte rezistent si rapid, cu un randament foarte bun. Inodor si fara simboluri de risc. 
Se aplica si se curata foarte usor. Ofera excelente proprietati de izolare fonica. 
Recomandat si pentru pardoseli incalzite sau case BIO. 
Potrivit pt toate tipurile de lemn ce urmeaza sa fie lipite pe sup. absorbante sau  
non-basorbante. Poate fi folosit si de aplicatorii alergici la produsele epoxy si epoxy 
poliuretanice, intrucat nu prezinta nicun fel de riscuri 

Adeziv PVA (polivinil acetat) pentru o lipire in confirmitate cu standardele EN 204-205 

NUNIVIL D3
Dimensiune ambalaj: flacon 0.5kg

 D3 si testele WATT 91. 

Pret: 7.96 euro/buc 

Pret: 8.06 euro/buc 

Pret: cere oferta

Pret: 2.58 euro/buc

Preturi fara TVA!

 de V.O.C.

Culoare: Alb

Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml
Culoare: Transparent



MPCD3 - ADEZIV VINILIC CLASA D3

Adezivi si kit-uri

Adeziv pentru lemn cu rezistenta mare la apa conform DIN 68602 B3 (EN204/D3). Catalizat 
5% cu INDVALD4 capata proprietatile unui adeziv certificat CATAS UNI EN204/D4.
Pentru esente tari, poate   fidiluat cu 5% apa. 

Filler cu o formula speciala compus din rasina poliesterica, incarcatura minerala si fibra 
lemnoasa. Se recomanda in special pentru MDF, restaurarea mobilierului antic dar si 
pentru orice alte obiecte care au componente din lemn. 
Se recomanda utilizarea cu dispenserul original (optional), care garanteaza dozarea 
corecta a catalizatorului. 

24

WOOD FILLER ECOSTUCCO STRONG 
Dimensiune ambalaj: 

Culori disponibile: 

50 - alb, 08 - plop, 65 - frasin, 04 - brad,  

2K-STUK - CHIT BICOMPONENT PENTRU LEMN

Dimensiune ambalaj: 

Dimensiune ambalaj:

WOOD FILLER ECOSTUCCO 

Chit pe bază de apă cu formulă specială pentru lemn. Ecologic, cu uscare rapidă. Nu își 
modifică volumul după uscare. Nu se decolorează la soare, se poate folosi pentru lucrări 

Mod de folosire: 

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a  ficorectată (preferabil mai închisă 
decât nuanța lemnului) și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este 
de 6 - 8 ore. Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă.
Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de 
solvent cât și cu produse pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită. 

Dimensiune ambalaj: cutie 1 kg.
Culori disponibile: 

Chit pe bază de apă formulat special pentru lemn, cu rasina acrilica si fibra lemnoasa. 
Ecologic, cu uscare rapidă. Nu își modifică volumul după uscare. Nu se decolorează la 

Mod de folosire: 

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a fi corectată (preferabil mai închisă 
decât nuanța lemnului) și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este
de 6 - 8 ore. Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă.
Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de 
solvent cât si cu produse pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită. 

 la interior cât și la exterior. 

59 - nuc mediu, 63 - nuc inchis, 10 - larice, 

soare, se poate folosi la interior cât și la exterior. 

Pret: 12.54-14.75 euro/buc

Pret: 2.47 euro/cut 0.5kg
Pret: 2.14 euro/cut 0.25kg

Pret: 2.68 euro/kg 

Pret: 4.28 euro/kg 

galeata de 25 kg (componenta A)

natur, pin, stejar, fag, cires, nuc deschis, 
nuc inchis, wenge, alb

tub de 0.25 kg sau cutie de 0.5 kg

05 - pin, 42 - fag, 51 - stejar, 17 - teak,  
30 - cires, 62 - mahon, 53 - nuc deschis, 

54 - douglas, 58 - palisandru 

Cutie de 820 ml + catalizator aferent 

Preturi fara TVA!

Culori disponibile:stejar, nuc, transparent 



LAC TIP SPRAY PENTRU RETUSURI

Produse pentru reparatii/retusuri

Lac transparent de tip spray pentru retusuri fine, disponibil in mai multe grade de luciu: 
G10, G20, G60, G90
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BATOANE CEARA PENTRU RETUSURI

MARKER PENTRU RETUSURI

Marker cu vopsea pentru retusuri disponibil in diferite nuante. 
Culori disponibile - contactati agentul. 

Batoane de ceara pentru retusuri disponibile in diferite nuante. 

Ambalaj: Flacon de 400ml

Culori disponibile: alb, plop, frasin, brad, pin, fag, stejar, teak, cires, mahon, 

Pret: 7.59 euro/buc 

Pret: 5.75 euro/buc 

Pret: 1.74 euro/buc

nuc deschis, nuc mediu, nuc inchis, larice, douglas, palisandru . 

Pentru mai multe detalii va rugam contactati agentul. 

 set de 20 batoane de cca. 75mm si 15 gr  
                          batoane individuale de cca. 150 mm si 30gr  

Disponibile in: 

Preturi fara TVA!



Fix:0314347666   mail:comercial@aquatecevolution.ro 
Bd. Theodor Pallady 66D-E, București, sec. 3, 032266 
Str. Gib Mihãescu 14, Râmicu Vâlcea, Vâlcea, 240141 

Calea Chișinãului 43A, Iași, 700179 

www.linkedin.com/company/aquatec-evolution/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/aquatecevolution/
https://www.youtube.com/channel/UCCli8vHATFSAbrfZyJLm39Q
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