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• PENTRU ORICE TIP DE ACTIVITATE DIN ORICE SECTOR
• PENTRU PROFESIONIŞTI ŞI AMATORI
SARATOGA – LIDER MONDIAL ÎN ADEZIVI ŞI CLEIURI

UNIX
Adeziv fluid universal transparent
UNIX este un adeziv transparent de uz u niversal.
UNIX lipeşte foarte repede, nu pătează, nu face fire şi rezistă la temperaturi ridicate.
UNIX este produsul ideal pentru lipit hârtie, carton, poliestiren expandat, stofă, plută,
piele, atât între ele cât şi cu alte materiale precum: lemn, zidă rie, fier, gresie, faianţă,
ceramică.
UNIX este adezivul indispensabil pentru acasă, la birou sau la şcoală.
DESCRIERE
Flacon

CONŢINUT
75 gr

AMBALARE – BUC.
24

SUPERCOLLA UNIVERSALE
SUPERADEZIV UNIVERSAL
Adeziv instantaneu super puternic

SUPERCOLLA UNIVERSALE este adezivul rapid şi puter nic, special pentru lipit: ceramică, porţelan,
fier, oţel, cauciuc, lemn, plută, hâ rtie, carton, piele şi multe materiale plastice.
SUPERCOLLA UNIVERSALE este uşor de folosit, nu face fire şi nu se îngroaşă, are priză chiar şi pe
suprafeţe foarte mici, este total transparent, permiţând astfel repararea a numeroase obiecte de uz
cotidian precum: veselă, jucării, machete, bibelouri, bijuterii, accesorii sportive, aparate foto, ochelari,
papuci, mobilă şi multe altele.
DESCRIERE
Tub în blister
Tub în blister
Sticluţă în blister
Sticluţă în blister
Sticluţă în expozitor

CONŢINUT
3 gr
2+2 gr
7 gr
14 gr
20 gr

AMBALARE – BUC.
24
24
24
12
6

UNOPIU
ADEZIV UNIVERSAL

UNOPIU este adezivul de uz universal care rezolvă diverse probleme de lipire
pe aproape toate tipurile de materiale folosite în mod curent.
UNOPIU, graţie transparenţei şi formulei sale, permite lipiri curate, fără fire şi
perfect estetice.
UNOPIU este ideal pentru lipit: hârtie, carton, piele, metal, lemn, ţesături, sticlă,
porţelan, etc.
UNOPIU este unul dintre adezivii cei mai utilizaţi în casă, la birou, la şcoală,
pretutindeni.

DESCRIERE
Tub în blister
Tub în expozitor

CONŢINUT
20 gr
20 gr

AMBALARE – BUC.
24
60

COLLA DA SCRIVANIA
LIPICI DE BIROU
Stick

COLLA DA SCRIVANIA este un lipici sub formă de stick,
indispensabil pentru casă, birou, şcoală.
COLLA DA SCRIVANIA este foarte practic şi garanteaz ă o
utilizare precisă şi curată, fără riscul murdăririi.
COLLA DA SCRIVANIA nu conţine solvenţi.

DESCRIERE
Stick în expozitor
Stick în expozitor
Stick în expozitor

CONŢINUT
10 gr
20 gr
40 gr

AMBALARE – BUC.
25
24
12

