2. Китове

2300

Полиестерен
универсален кит

Универсален пълнещ и фин кит, подходящ
за всички повърхности в колата, много
лесен за шлайфане.
Кат. номер
2300.2000

2310

Количество
2 kg + âòâúðäèòåë

V-Мулти Кит

Топ качество, подходящ за всички
видове повърхности, включително галванизирана стомана. Лесно шлайфане,
бързо съхнене, включен втвърдител.
Кат. номер
2310.2000

2350

2355

2500

2625

2712

Размери
120 mm

Гумена шпакла

Гумена шпакла за нанасяне на китове в
извивки, устойчива на разяждане.

2 kg + âòâúðäèòåë

2712.1006

100 x 60 mm

Полиестерен
универсален кит

Количество
1,6 kg

Трилениум МултиСофт Кит

Количество
1,6 kg

Кит за пистолет

Количество
1,5 kg + âòâúðäèòåë

NC-Нитроцелулозен
Кит

1К – фин кит на нитроцелулозна основа с
много добра спойка към метал, стомана,
алуминий и др. Запълване на цепки и
пукнатини във филър и кит.
Кат. номер
2625.0250

Кат. номер
2711.0120

Количество

Полиестерен шприц за запълване на
много малки дупчици и драскотини,
съхне бързо, много лесен за шлайфане.
Кат. номер
2500.1500

Пластична шпакла за нанасяне на китове,
гъвкава, устойчива на разяждане.

Размери
80 x 50 mm

Лесно изграждане и обиране на слоя в
един продукт, който е подходящ за всички
повърхности. Много лесен за шлайфане
с фина шкурка, което елиминира риска
от потъване на драскотини. Включен
втвърдител.
Кат. номер
2355.1600

Пластмасова шпакла

Кат. номер
2712.8050

Пълнещ и фин кит в едно. Подходящ
за всякакви повърхности. Лесен за
шлайфане и не оставя шупли.
Кат. номер
2350.1600

2711

Количество
250 g

2810

Полиестерна смола

Полиестерна смола
фибростъкло.

за

работа

Кат. номер

Количество

2810.0250

250 g
1 kg

2810.1000

2820

с

Комплект
полиестерна смола

Комплект за поправка на стъклопластови
части и малки ръждясали отвори;
съдържа полиестерна смола, втвърдител
и кърпа от фибростъкло.
Кат. номер

Количество

2820.0250

250 g
1 kg

2820.1000

2831

Кърпа от
фибростъкло

Кърпа от фибростъкло за работа с
полиестерна смола.
Кат. номер

Размери

2831.1000

1 m² - 10 бр./оп

3804

Диск за махане на
лепенки

За бързо и безостатъчно отстраняване на
декоративни и монтажни ленти, лепенки
и др., без да се поврежда боята.
Кат. номер

Размери

3804.0001

комплект 2 бр. + адаптор
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