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Dwuskładnikowa wielofunkcyjna wypełniająca uniwer-
salna szpachlówka poliestrowa o doskonałej przyczep-
ności do podłoży ocynkowanych, fosforanowanych i 
innych popularnych powierzchni, takich jak stal, alumi-
nium, żeliwo, podłoża poliestrowe wzmocnione włók-
nem szklanym oraz podkłady akrylowe. Bardzo łatwa 
w szlifowaniu, odpowiednia do suszenia promienni-
kami podczerwieni (nawet przy podłożach ocynkowa-
nych).

Miękka szpachlówka o doskonałych właściwościach 
wypełniających. Łatwa w stosowaniu, nie kurczy się, a 
po oszlifowaniu tworzy idealnie gładką powierzchnię. 
Świetnie nadaje się do wypełniania głębokich i nierów-
nych powierzchni. Bardzo łatwa do szlifowania, bez 
porów. Doskonale przylega do różnego rodzaju pod-
łoży, w szczególności blachy stalowej, ocynkowanej, 
aluminium, drewna, oraz włókna szklanego.

Dwuskładnikowa poliestrowa szpachlówka wypełniająca 
wzmocniona włóknem węglowym. Posiada bardzo dużą 
twardość i odporność chemiczną oraz znakomitą przy-
czepność do metalu. 
Polecana do uzupełniania znacznych ubytków oraz 
wzmacniania osłabionych elementów karoserii samocho-
dowej, przyczep oraz naczep samochodowych. Łatwa do 
szlifowania, bez porów, o bardzo krótkim czasie utwar-
dzania. Posiada dobrą przyczepność do laminatów polie-
strowych, stali, aluminium, cynku, podkładów akrylowych.

Dwuskładnikowa poliestrowa lekka szpachlówka do wy-
pełniania ogólnego małych i średnich nierówności. Dzięki 
zastosowaniu specjalnych wypełniaczy szpachlówka po-
siada niższą gęstość właściwą o prawie 40% w porówna-
niu z innymi szpachlami wypełniającymi. Bardzo łatwa w 
obróbce, o dobrych właściwościach wypełniających, bez 
porów. Posiada wysoką elastyczność dzięki czemu można 
ją stosować na elementy narażone na drgania mechanicz-
ne. Nie spływa, może być nanoszona na duże powierzch-
nie. Nie wykazuje symptomów twardnienia i daje się ła-
two szlifować nawet po kilku dniach. Posiada doskonałe 
warunki przyczepności do różnego rodzaju podłoży, w 
szczególności blachy stalowej, aluminium, drewna, oraz 
włókna szklanego.
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2kg / 0,5kg 650434 / 654005

250g + tkanina 0,5m2

Szpachlówka poliestrowa dwuskładnikowa z włóknami 
szklanymi (3 mm) do obróbki wykańczającej skorodo-
wanych części nadwozia. Zalecana do napraw dużych 
ubytków w karoserii. Doskonale przylega do różnego 
rodzaju podłoży, w szczególności do blachy stalowej, 
aluminium, ocynku, żeliwa oraz części nadwozia na 
bazie materiału poliestrowego wzmacnianego włók-
nem szklanym. Doskonała do szpachlowania dziur, 
przerdzewień oraz wzmacniania osłabionych elemen-
tów. Posiada zwiększoną elastyczność po utwardze-
niu. Bardzo łatwa w nakładaniu i obróbce.

Szpachlówka poliestrowa, dwuskład-
nikowa o doskonałym przyleganiu do 
różnego rodzaju podłoży w szczegól-
ności zderzaków, listew i spoilerów wy-
konanych z tworzywa sztucznego lub 
laminowanego poliestru. Bardzo ela-
styczna i łatwa do szlifowania, odporna 
na chemikalia i wpływy atmosferyczne, 
ma doskonałą przyczepność do podło-
ży. Można ją malować wszystkimi syste-
mami lakierniczymi, również systemami 
proszkowymi.

Dwuskładnikowa szpachlówka wykań-
czająca przeznaczona do nakładania 
metodą natryskową. Pozwala na uzy-
skanie dużego wypełnienia i zachowa-
nie wysokiej gładkości powłoki nawet 
przy bardzo dużych powierzchniach. 
Posiada znakomitą przyczepność do 
karoserii samochodu, blachy stalowej, 
starych powłok lakierniczych i szpachli 
poliestrowych. Szybkoschnąca i bardzo 
łatwa w obróbce. Nadaje się do obróbki 
mechanicznej jak i ręcznej drobnoziar-
nistymi papierami ściernymi. Posiada 
możliwość nakładania grubych warstw. 

Profesjonalny dwuskładnikowy zestaw 
naprawczy do laminowania. Służy do 
wypełniania dużych ubytków materiału, 
perforacji powierzchni metalowych a 
także wzmacniania miejsc osłabionych 
korozją.  Żywica posiada doskonałą 
przyczepność do regenerowanej po-
wierzchni. Zestaw naprawczy składa 
się z żywicy poliestrowej, utwardzacza i 
tkaniny z włókna szklanego. Żywica do 
laminowania może być wykorzystywa-
na do napraw blacharsko-lakierniczych, 
a także do naprawy wszystkich lami-
natów. Jest odporna na podwyższoną 
temperaturę, działanie olejów, smarów 
i benzyn.

Dwuskładnikowa uniwersalna szpachla poliestrowa 
do wypełniania dużych i małych ubytków oraz rys. Po 
utwardzeniu łatwa w obróbce, idealnie nadaje się do 
szlifowania mechanicznego oraz ręcznego. Nie pozo-
stawia dziurek. Utwardza się w szerokim zakresie tem-
peratur. Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo 
dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowa-
nych a także niezagruntowanych powierzchni. 
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Najwyższej jakości akrylowy lakier bezbarwny High Solid przezna-
czony zarówno do napraw miejscowych jak i lakierowania całych ka-
roserii samochodowych zgodnie z przepisami o lotnych związkach 
organicznych VOC. Bardzo łatwy w aplikacji, charakteryzuje się do-
skonałą rozlewnością, stabilnością i bardzo dobrym czasem schnięcia. 
W prosty sposób umożliwia on odtworzenie oryginalnej fabrycznej 
faktury lakieru nawierzchniowego. Po wyschnięciu tworzy perfekcyj-
nie przeźroczystą powłokę o doskonałym połysku. Łatwy w polerowa-
niu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, czynniki  

atmosferyczne i chemiczne. Dzięki zastosowaniu filtrów UV zapewnia 
maksymalną trwałość lakieru bazowego. Doskonałe utwardzanie się 
lakieru oraz łatwe stosowanie zapewniają oszczędność czasu pracy 
kabiny lakierniczej oraz mniejsze zużycie lakieru bezbarwnego. Prze-
znaczony dla najbardziej wymagających klientów dbających o idealny 
efekt naprawy. Nadaje się do aplikacji na kolory bazowe niemetalicz-
ne, kolory bazowe metaliczne, lakiery bazowe konwencjonalne i wod-
ne, stare powłoki lakierowe. Dostępny z dwoma rodzajami utwardza-
cza: normal oraz fast.

650052 + 650069N / 650052 + 650069F

Akrylowy dwuskładnikowy lakier bezbarwny High Solid przezna-
czony zarówno do napraw miejscowych jak i lakierowania napraw 
rozległych zgodnie z przepisami o lotnych związkach organicznych 
VOC. Łatwy w aplikacji, charakteryzuje się doskonałą rozlewno-
ścią i stabilnością. Po wyschnięciu tworzy idealnie przeźroczysta 
powłokę. Łatwy w polerowaniu. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
odpornością na zarysowania, czynniki atmosferyczne i chemiczne.  
Przeznaczony dla wymagających klientów poszukujących uniwersal-
nego lakieru o szybkim czasie schnięcia. Dzięki zastosowaniu filtrów 
UV zapewnia maksymalną trwałość lakieru bazowego. Nadaje się do 
aplikacji na kolory bazowe niemetaliczne, kolory bazowe metaliczne, 
lakiery bazowe konwencjonalne i wodne, stare powłoki lakierowe. 
Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: normal oraz fast.

650076 + 650083N / 650076 + 650083F

Dwuskładnikowy akrylowy lakier bezbarwny Medium Solid 
przeznaczony zarówno do napraw miejscowych jak i lakie-
rowania całych karoserii samochodowych zgodnie z prze-
pisami o lotnych  związkach organicznych VOC. Łatwy w 
aplikacji, charakteryzuje się doskonałą rozlewnością i sta-
bilnością. Po wyschnięciu tworzy idealnie przeźroczystą 
powłokę. Bardzo łatwy w polerowaniu. Jest odporny na  
działanie warunków atmosferycznych w różnych strefach kli-
matycznych. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na 
zarysowania, czynniki atmosferyczne i chemiczne. Przeznaczo-
ny dla wymagających klientów poszukujących uniwersalnego 
lakieru bezbarwnego. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: 
normal oraz fast.

650014 + 650021N /650014 + 650021F

REDPAINT  
LAKIER BEZBARWNY RX500

Lakier bezbarwny klasy premium High Solid przeznaczony zarówno 
do napraw miejscowych jak i lakierowania całych karoserii samo-
chodowych zgodnie z przepisami o lotnych związkach organicznych 
VOC. Łatwy w aplikacji, stabilny, zapewnia szczególnie brylantową ja-
kość powłoki, doskonały połysk i optymalne rozprowadzanie. Dzięki 
zastosowaniu filtrów UV zapewnia maksymalną trwałość lakieru ba-
zowego. Nadaje się do polerowania bezpośrednio po suszeniu pieco-

wym, wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki pogodowe, 
jak również na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Przeznaczony 
dla najbardziej wymagających klientów dbających o idealny efekt 
naprawy. Nadaje się do aplikacji na kolory bazowe niemetaliczne, 
kolory bazowe metaliczne, lakiery bazowe konwencjonalne i wodne, 
stare powłoki lakierowe. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: 
normal oraz fast. 

651776 + 651769N / 651776 + 651769Fbrylantowo bezbarwny

REDPAINT LAKIER BEZBARWNY RX1000

REDPAINT 
LAKIER BEZBARWNY RX SPEZIAL

Najwyższej jakości akrylowy lakier bezbarwny Medium Solid prze-
znaczony zarówno do szybkich napraw miejscowych jak i lakierowa-
nia całych karoserii samochodowych zgodnie z przepisami o lotnych 
związkach organicznych VOC. Łatwy w aplikacji, charakteryzuje się 
doskonałą rozlewnością i stabilnością. Po wyschnięciu tworzy per-
fekcyjnie przeźroczystą powłokę o doskonałym połysku. Łatwy w  
polerowaniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zary-
sowania, czynniki atmosferyczne i chemiczne. Przeznaczony dla 
najbardziej wymagających klientów dbających o idealny efekt 
naprawy. Nadaje się do aplikacji na kolory bazowe niemetaliczne, 
kolory bazowe metaliczne, lakiery bazowe konwencjonalne, stare 
powłoki lakierowe. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: 
normal oraz fast.

650038 + 650045N / 650038 + 650045F

REDPAINT  
LAKIER BEZBARWNY RX600
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Najwyższej klasy dwuskładnikowy poliuretanowy wypeł-
niajacy podkład klasy High Solid posiadający inhibitory 
korozji, przeznaczony do napraw samochodów osobo-
wych, ciężarowych motocykli, kamperów oraz maszyn 
przemysłowych. Posiadający doskonałą przyczepność do 
stali, szpachli poliestrowych, laminatu i starych powłok 
lakierniczych. Doskonale się rozlewa, szybko się utwardza 
nawet przy grubej warstwie nanoszenia, bardzo dobrze 
się szlifuje, nie „siada”, satynowy po wyschnięciu. Jest 
idealnym podkładem, który zapewnia najwyższą jakość 
nałożonych powłok.

Wysokiej jakości dwuskładnikowy, wypełniający podkład 
akrylowy klasy High Solid. Posiadający doskonałą przy-
czepność do stali, szpachli poliestrowych, laminatu i sta-
rych powłok lakierniczych. Posiada dobrą przyczepność 
do twardego drewna oraz betonu. Bardzo dobrze się 
rozlewa i zapewnia doskonałe krycie. Szybko się utwar-
dza nawet przy grubej warstwie nanoszenia i bardzo 
dobrze się szlifuje. Jest idealnym podkładem, który za-
pewnia wysoką jakość nałożonych powłok. 

1L + 0,25L utwardzacz 

4L + 1L utwardzacz

651486 / 651516 / 651493 / 651523 / 651509 / 651530

Dwuskładnikowy wypełniający podkład akrylowy kla-
sy High Solid. Posiadający bardzo dobrą przyczepność 
do stali, szpachli poliestrowych, starych powłok la-
kierniczych. Przeznaczony do wypełniania nierówno-
ści powstałych po obróbce szpachli lub powierzchni 
lakierowanych. Jest łatwy w stosowaniu, zapewnia 
dobrą rozlewność i dokładne pokrywanie zagrunto-
wanej powierzchni. Bardzo dobrze się rozlewa i za-
pewnia doskonałe krycie. Szybko się utwardza nawet 
przy grubej warstwie nanoszenia i bardzo dobrze się 
szlifuje. Jest dobrym podłożem gwarantującym do-
skonały wygląd powłoki lakierowej. 

651448 / 651455 / 651431 / 651462 / 651479
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KOLOR                     OPAKOWANIE              

OPAKOWANIE              

OPAKOWANIE              

0,25L / 0,5L /  60ml /  spray 400ml

0,5L

1kg + 0,2kg utwardzacz

bursztynowy

Redpaint  
RUST STOP EPOXY

Redpaint Plastic
Primer Pro

Redpaint Epoxy 
Cataphoresis Pro

Profesjonlany epoksydowy neutralizator rdzy do przemysło-
wego, antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji, maszyn, 
karoserii pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, 
autobusów oraz do aplikacji renowacyjnych, itp. Posiada 
bardzo dobre właściwości penetracyjne przez co doskonale 
sprawdza się w trudno dostępnych miejscach. Usuwa ślady 
korozji, stabilizuje rdzę i chroni metal przed jej dalszym de-
strukcyjnym działaniem. Spełnia rolę gruntu oraz podkładu 
pod kolejne warstwy. Można pokrywać szpachlami, farbami 
oraz różnego typu systemami lakierniczymi. Preparat peł-
ni samodzielną powłokę ochrony czynnej do 12 miesięcy.  
Uzyskana powłoka jest twarda, optymalnie elastyczna i wy-
soce odporna na działanie różnych chemikaliów, np.: oleje, 
rozcieńczone roztwory kwasów, zasad oraz soli. 

Jednoskładnikowy podkład do plastiku. Nadaje doskonałą 
przyczepność powierzchniom z tworzyw sztucznych m. in. 
(polipropylen, polietylen, EPDM, niektóre rodzaje ABS).  
Po wyschnięciu przeźroczysty oraz wysoce elastyczny.

Najwyższej klasy dwuskładnikowa farba epoksydowa gruntująca z ak-
tywnymi pigmentami antykorozyjnymi. Posiada doskonałą przyczepno-
ści do podłoży stalowych oraz wielu metali nieżelaznych. Przeznaczona 
do renowacji samochodów osobowych, jak i intensywnie eksploatowa-
nych pojazdów ciężarowych, autobusów, kamperów, motocykli nadaje 
się również do zastosowań przemysłowych: malowania konstrukcji, rur, 
profili i wielu innych. Po wyschnięciu tworzy szczelną powłokę o dosko-
nałych właściwościach antykorozyjnych. Przeznaczona do systemów 
dekoracyjnych z wykorzystaniem szpachli, podkładów oraz lakierów 
nawierzchniowych większości systemów lakierniczych, może być rów-
nież stosowana w systemie mokro na mokro po uprzednim wykonaniu 
próbnego malowania. Można pokrywać farbami nawierzchniowymi 
bez konieczności szlifowania nawet do tygodnia do nałożenia podkła-
du. Przy aplikacji na podłoża aluminiowe lub ocynkowane należy wyko-
nać próbne wymalowanie. Powierzchnia przeznaczona do malowania 
powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Istnieje możliwość spawa-
nia przez powłokę przy warstwach o grubości do 15 mikronów. 

NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

651240 / 651257 /  653633 / 651233

653817

651882
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Wielofunkcyjny, szybkoschnący, wy-
godny w użyciu klej w aerozolu do 
klejenia tkaniny, pianki, skóry, wy-
kładziny, drewna, metalu, laminatu, 
szkła, gumy i większości plastików. 
Posiada szerokie zastosowanie w 
motoryzacji, rzemiośle, modelar-
stwie,  gospodarstwie domowym. 
Odporny na wysoką temperaturę – 
do 90°C. Specjalna dysza zapewnia 
bardzo łatwą aplikację.

Podkład i aktywator w jednym do 
kleju przeznaczonego do montażu 
szyb samochodowych. Aktywuje i 
zwiększa przyczepność naniesionego 
kleju oraz zabezpiecza spoiny przed 
promieniowaniem UV, posiada bar-
dzo niską przewodność elektryczną. 
Posiada bardzo wygodny aplikator.

Wysokiej klasy jednoskładnikowa poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca o doskonałej przy-
czepności do zagruntowanej i lakierowanej blachy, stali nierdzewnej, aluminium, szkła, drew-
na, większości tworzyw sztucznych i betonu. Można również stosować w budownictwie np. do 
uszczelniania okien dachowych, dachów itp. Nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych. Doskonale 
uszczelnia wszystkie połączenia spawanych i zgrzewanych blach karoserii samochodów osobo-
wych i ciężarowych. Jest wysoce sprężysta i posiada ekstremalną wytrzymałość dzięki temu 
działa jako masa przeciwdrganiowa oraz wzmacniająca strukturę karoserii samochodowej. Jest 
odporna na oleje, sól, wodę i czynniki atmosferyczne. Może być nakładana w postaci wałka z 
pistoletu, rozprowadzana pędzlem lub szpachelką. Po utwardzeniu pozostaje elastyczna i może 
być pokrywana wszystkimi typami lakierów samochodowych. Masa utwardzana jest pod wpły-
wem wilgoci atmosferycznej. Ważne jest staranne szczelne przechowywanie. Nadaje się do sto-
sowania w przemyśle stoczniowym i maszynowym. Nie zawiera silikonu. Świeżo nałożoną masę 
można usunąć terpentyną.

W pełni profesjonalny wysoce elastyczny jednoskładnikowy poliureta-
nowy klej konstrukcyjny do wklejania szyb. Cechuje się bardzo wyso-
kimi parametrami wytrzymałości oraz bardzo wysoką przyczepnością. 
Utwardzanie następuje podczas wchłaniania wilgoci z powietrza two-
rząc strukturę elastomeru. Nadaje się do wklejania szyb w przemyśle 
motoryzacyjnym do nowych elementów jak również do elementów 
szklanych OEM oraz przy wymianie uszkodzonych szyb. Wytrzymuje 
duże wahania temperatury oraz przyjmuje różną rozszerzalność ciepl-
ną zespolonych powierzchni szkła i metalu pozwalając obu elementom 
poruszać się niezależnie.

650601 / 652148 /
650618
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Środek ochrony karoserii o drobnoziarnistej strukturze przeznaczony 
do zabezpieczania karoserii samochodowej przed szkodliwym dzia-
łaniem benzyny, oleju, wody i soli. Tworzy bardzo mocną, elastyczną 
warstwę odporną na uderzenia kamieni, oraz zabezpiecza przed in-
nymi uszkodzeniami mechanicznymi. Posiada również wysokie wła-
ściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Produkt oparty na żywicach 
syntetycznych. Nie zawiera asfaltów i bitumów. Może być pokrywany 
wszystkimi systemami lakierów.

Środek do konserwacji podwozia o właściwościach antykorozyjnych 
oraz wysoce wygłuszających na bazie bitumiczno-kauczukowej two-
rzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu 
przed uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mecha-
nicznych. Jest odporny na sól do posypywania dróg oraz spaliny prze-
mysłowe. Daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów 
natryskowych. Służy do zabezpieczania samochodów osobowych, au-
tobusów, pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. Przeznaczony 
jest do wykonywania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych podwozi. 
Zalecany jest do ochrony przed uderzeniami kamieni w nadkolach jak 
również do napraw istniejących zabezpieczeń antykorozyjnych.

Jest to wysoce przenikający płyn na bazie wosku, wypierający wodę, 
służący do ochrony przed działaniem wody, soli oraz słabych zasad i 
kwasów. Pozostawia tłustą powłokę, która skutecznie opóźnia roz-
wój korozji. Easy Wax jest środkiem antykorozyjnym z dużymi właści-
wościami penetrującymi. Po odparowaniu rozpuszczalnika, produkt 
pozostawia elastyczny film ochronny w kolorze bursztynowym. Jest 
przeznaczony do aplikacji w profilach zamkniętych, takie jak drzwi, 
progi połączenia i szczeliny. Produkt może zostać zastosowany do 
ochrony przed rdzą samochodów osobowych, ciężarówek, autobu-
sów i innych środków transportu. Nadaje się do szybkich napraw z 
uwagi na bardzo łatwą aplikację natryskiem.

Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, trwale elastyczna kauczukowa 
masa uszczelniająca do nanoszenia pędzlem. Przeznaczona do sto-
sowania podczas napraw blacharsko-lakierniczych na surowych i 
zagruntowanych blachach karoseryjnych oraz powierzchniach poma-
lowanych podkładami i farbami nawierzchniowymi. Po wyschnięciu 
można ją pokrywać lakierami nawierzchniowymi stosowanymi do 
napraw i renowacji karoserii samochodowych.

653428 jasnoszary
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OPAKOWANIE              

400ml

Redpaint Plastic
Primer Pro

Jednoskładnikowy podkład do plastiku w spray’u. Nadaje doskonałą 
przyczepność powierzchniom z tworzyw sztucznych m. in. (polipropy-
len, polietylen, EPDM, niektóre rodzaje ABS) . Po wyschnięciu przeźro-
czysty oraz wysoce elastyczny. 

NR KATALOGOWY

650533

Wysokiej jakości szybkoschnący lakier akrylowy cechujący się wysoką wydajnością i bardzo silnym kryciem. Przeznaczony 
do malowania metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, mebli, kartonu, kamienia, betonu, tynków, tkanin, kwiatów oraz 
niektórych tworzyw sztucznych. Szybkoschnący, bardzo dobra rozlewność, tworzy mocną, gładką elastyczną powłokę. 
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Czas schnięcia 10 min. – 20 min. w 20°C.

Wysokiej jakości akrylowy lakier bezbarwny w 
aerozolu do ochrony powłoki lakierniczej przed 
działaniem czynników mechanicznych i atmos-
ferycznych cechujący się wysoką wydajnością 
i bardzo wysokim połyskiem. Przeznaczony do 
malowania metalu, drewna, ceramiki, szkła, wi-
kliny, mebli, kartonu, kamienia, betonu, tynków, 
tkanin, kwiatów oraz niektórych tworzyw sztucz-
nych. Szybkoschnący, bardzo dobra rozlewność, 
tworzy mocną, gładką elastyczną powłokę. Do za-
stosowań wewnątrz i na zewnątrz. Czas schnięcia 
2 min. – 5 min w 20°C.

Najwyższej jakości lakier akrylowy, posiadają-
cy bardzo wysoką wydajnością i wysoką siłę 
krycia. Przeznaczony do malowania metalu, 
drewna, ceramiki, szkła, wikliny, mebli, karto-
nu, kamienia, betonu, tynków, tkanin, kwia-
tów oraz niektórych tworzyw sztucznych. Bar-
dzo szybkoschnący, bardzo dobra rozlewność, 
tworzy mocną, gładką elastyczną powłokę. 
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Czas 
schnięcia 2 min. – 5 min. w 20°C.

Wysokiej klasy profesjonalny jednoskładni-
kowy podkład akrylowy. Przeznaczony do 
powierzchni metalowych, aluminiowych 
drewnianych, betonowych, szklanych. Posia-
da także doskonałą przyczepność do szpa-
chli poliestrowych i starych powłok lakie-
rowych.  Szybkoschnący , o bardzo dobrych 
właściwościach wypełniających, doskonale 
się rozlewa, bardzo łatwo się szlifuje. Można 
pokrywać dowolnymi lakierami nawierzch-
niowymi. Czas schnięcia 2min – 5 min w 20°C.

Profesjonalny jednoskładnikowy epoksydowy podkład antykorozyjny w 
sprayu. Doskonale rozlewny, przez co bardzo łatwo uzyskuje się gładką 
powierzchnię, można stosować bez szlifowania. Bardzo dobrze przylega 
do powierzchni i zabezpiecza przed korozją. Stosuje się na wszystkie po-
wierzchnie stalowe, ocynkowane, aluminium oraz aluminium anodyzowa-
ne, wszystkie szpachlówki, pod wszystkie rodzaje lakierów konwencjonal-
nych i wodnych. Szybkoschnący, idealny do szybkich napraw. 

Specjalny lakier żaroodporny przeznaczony do powierzchni wysta-
wionych na działanie bardzo wysokich temperatur. Nie wymaga 
stosowania podkładu, a najlepiej nakładać go na surowy metal.  
Lakier jest odporny na benzynę, chemikalia i wpływ czynników at-
mosferycznych. Doskonały do naprawiania przedmiotów narażonych 
na działanie wysokich temperatur, np. grille, piece, rury grzewcze,  
osłony na lampy, itp.

Środek zabezpieczający przed korozją elementy stalowe i żeliwne, rury 
wydechowe, elementy nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju 
układy rurowe. Pozwala na elektryczne spawanie pokrytych powierzchni. 
Szczególnie przydatny do wykonywania poprawek i napraw uszkodzonych 
powierzchni malarskich. Zawiera metaliczny cynk chroniący stal katodo-
wo. Odporny na wysokie temperatury.
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Środek o drobnoziarnistej strukturze przeznaczony do zabezpieczania 
karoserii samochodowej przed szkodliwym działaniem benzyny, oleju, 
wody i soli. Tworzy bardzo mocną, elastyczną warstwę odporną na ude-
rzenia kamieni, oraz zabezpiecza przed innymi uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Posiada również wysokie właściwości dźwiękochłonne i wygłusza-
jące. Produkt oparty na żywicach syntetycznych. Nie zawiera asfaltów i 
bitumów. Może być pokrywany wszystkimi systemami lakierów. Nadaje 
się do szybkich napraw z uwagi na bardzo łatwą aplikację sprayem.

Środek do konserwacji podwozia o właściwościach antykorozyjnych oraz 
wysoce wygłuszających na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy ela-
styczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed 
uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicz-
nych. Jest odporny na sól do posypywania dróg oraz spaliny przemysło-
we. Easy Bitumen nadaje się do szybkich napraw z uwagi na aplikację 
sprayem. Służy do zabezpieczania samochodów osobowych, autobusów, 
pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. Przeznaczony jest do wy-
konywania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych podwozi. Zalecany 
jest do ochrony przed uderzeniami kamieni w nadkolach jak również do 
napraw istniejących zabezpieczeń antykorozyjnych.

Jest to wysoce przenikający płyn na bazie wosku, wypierający wodę, słu-
żący do ochrony przed działaniem wody, soli oraz słabych zasad i kwa-
sów. Pozostawia tłustą powłokę, która skutecznie opóźnia rozwój korozji. 
Jest środkiem antykorozyjnym z dużymi właściwościami penetrującymi. 
Po odparowaniu rozpuszczalnika, produkt pozostawia elastyczny film 
ochronny w kolorze bursztynowym. Jest przeznaczony do aplikacji w pro-
filach zamkniętych, takie jak drzwi, progi połączenia i szczeliny. Produkt 
może zostać zastosowany do ochrony przed rdzą samochodów używa-
nych, ciężarówek, autobusów i innych środków transportu.

Puszka aerozolowa z zaworem wypełniona specjalnym rozpuszczalni-
kiem oraz gazem, przeznaczona do napełniania farbą o wybranym ko-
lorze. Możliwość zastosowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi 
konwencjonalnymi, bazowymi i akrylowymi. Zastosowanie innowacyj-
nej technologii natrysku oraz specjalnego zaworu zapewnia szybką 
aplikację oraz utrzymanie stałego ciśnienia.

650328 / 650311 / 650304
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Wysokiej jakości papierowa taśma lakiernicza o dosko-
nałej przyczepności. Idealnie dopasowuje się nawet 
do zakrzywionych płaszczyzn, bardzo łatwo się usuwa 
w jednym kawałku nie pozostawiając resztek kleju. 
Odporna na wysoką temperaturę (do 80°C), można 
stosować w kabinach lakierniczych, odporna na dzia-
łanie rozpuszczalników organicznych, farb i lakierów. 
Dostępna w rolkach o długości 50 m.

Taśma maskująco-odchylająca przeznaczona jest do zabezpie-
czania gumowych uszczelek oraz szklanych elementów karose-
rii podczas lakierowania. Znajduje również zastosowanie przy 
maskowaniu innych elementów karoserii np. uszczelek dachów 
uchylnych, lamp oraz do osłaniania przestrzeni pomiędzy ele-
mentami. Występuje w dwóch wariantach: papierowa perforo-
wana lub PCV.

Uniwersalna taśma naprawcza w kolorze srebrnym przeznaczo-
na do szerokiego zakresu zastosowań. Wzmocniona tkaniną z 
włókien z tworzywa PET / bawełny, pokryta klejem z naturalnego 
kauczuku. Wodoodporna i elastyczna. Doskonale przyczepna na-
wet do nierównych powierzchni. Doskonała do szybkich napraw.

Bardzo wysokiej klasy papier maskujący, 230m długości.

Elektrostatycznie naładowana, fabrycznie złożona folia HDPE  
z taśmą maskującą. Łatwa do usunięcia. Nie pozostawia śladów 
kleju.

Wyjątkowo trwała i elastyczna wodoodporna taśma na bazie 
kleju solventowego (kauczuk naturalny) odporna na rozciąganie 
do 140%.  Doskonale sprawdza się na powierzchniach zarówno 
gładkich, jak i porowatych i nierównych. Nadaje się do klejenia 
lekkich jak i gabarytowych opakowań kartonowych, folii, papie-
ru, niezawodna o każdej porze roku.

Taśma dwustronna hybrydowa, zbrojona, bardzo silna. 
Nadaje się wszędzie tam gdzie potrzeba ekstremalnej 
mocy klejenia i bardzo dużej wytrzymałości. Stosowa-
na przez zakłady meblarskie, motoryzacyjne, budow-
lane itp. Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz po-
mieszczeń, odporna na UV, starzenie, wilgoć i zmiany 
temperatur, szczególnie polecana do  klejenia: listew 
bocznych samochodowych, liter na karoserii, emble-
matów, lusterek, bannerów, pleksi, styropianu i wielu 
innych kreatywnych zastosowań. 

Uniwersalna folia osłonowa 4m x 5m o szerokim zasto-
sowaniu przy zabezpieczaniu powierzchni samochodu. 
Bardzo wytrzymała dzięki odpowiedniej grubości 7 mi-
kronów. Zapewnia higieniczne warunki pracy. Chroni 
powierzchnię przed uszkodzeniem i zadrapaniem.

Stosowana jest do montażu listew bocznych i części dekora-
cyjnych. Posiada dobrą przyczepność do podłoża oraz wysoką 
odporność na ścieranie. Jest odporna na działanie soli, wody, 
promieni UV i temperaturę. Dostępna w rolkach o długości 
5m.

653701

55cm/20m ; 110cm/20m; 270cm/17m  652087 / 652094 / 653718
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Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania wą-
skich płaskich powierzchni. Wykonana z drewna i alumi-
nium, co gwarantuje zachowanie płaszczyzny i niską wagę 
ściernicy. Do zastosowania na papier ścierny w rolkach lub 
wstęgach.

Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania 
dużych, płaskich powierzchni. Wykonana w całości z 
plastiku, co gwarantuje jej bardzo niską wagę. Posia-
da specjalne zaciski zapewniające dobre przyleganie 
materiału ściernego do płyty roboczej.  Do zastoso-
wania na papier ścierny w rolkach lub wstęgach.

Wysokiej klasy, profesjonalny pięciowarstwowy twardy klocek 
do szlifowania różnego rodzaju powierzchni. Lekka budowa, 
w której zastosowano trzy wodoodporne piany różnej twardo-
ści oraz specjalne dwie wkładki o grubości 2mm, pozwalające 
usztywnić klocek i zapobiec odkształcaniu się powierzchni ro-
boczej. Zewnętrzne warstwy zastosowanej pianki amortyzują, 
umożliwiając dostosowanie się do obrabianej powierzchni.

Profesjonalny klocek zbudowany z lek-
kiej wodoodpornej piany o miękkiej 
strukturze. Służy do delikatnego mato-
wania powierzchni obłych i płaskich. 

Elastyczny klocek gumowy do prac 
ściernych.

Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania du-
żych, płaskich powierzchni. Wykonana z drewna i alumi-
nium, co gwarantuje zachowanie płaszczyzny i niską wagę 
ściernicy. Do zastosowania na papier ścierny w rolkach lub 
wstęgach. Posiada specjalne zaciski zapewniające dobre 
przyleganie materiału ściernego do płyty roboczej.

Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania dużych, 
płaskich powierzchni. Wykonana z odpornego plastiku, przezna-
czona do szlifowania dużych powierzchni. Posiada elastyczną 
płytę roboczą, co umożliwia dopasowanie kształtu do obrabianej 
powierzchni. Posiada specjalne zaciski zapewniające dobre przy-
leganie materiału ściernego do płyty roboczej.  Do zastosowania 
na papier ścierny w rolkach lub wstęgach.

652124 / 653916 /
652131

70mm/125mm
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Wysokiej klasy środek polerski opracowany z myślą o profesjonalnym usuwaniu zaryso-
wań każdego typu z każdego rodzaju lakierów bezbarwnych, stosowanych na samocho-
dach, zarówno z powłok fabrycznych jak i renowacyjnych. Nadaje się do lakierów MS, HS, 
SR, do lakierów metalicznych i perłowych, jak i do klasycznych akrylowych, stosowanych 
często na samochodach transportowych i najnowszych nanolakierów. Charakteryzuje 
się wszechstronnością zastosowania. Jest niezwykle efektywny przez co maszynowe 
polerowanie daje efekty w o wiele szybszym czasie niż przy innych pastach polerskich 
o podobnej klasie ścieralności. Do użytku bez moczenia gąbki polerskiej, co pozwala na 
o wiele wydajniejszą i bardziej czystą pracę. Do stosowania na każdym rodzaju powłoki 
lakierniczej w celu jej odświeżenia lub wypolerowania miejsc przeszlifowanych papierem 
ściernym P1500 lub P2000 lub krążkami P1200 lub P1500. 

Bardzo wysoko wydajna, innowacyjna pasta polerska do całkowitej, jednostopniowej 
obróbki polerskiej.  Nadaje się do lakierów MS, HS, SR, do lakierów metalicznych i per-
łowych, jak i do klasycznych akrylowych, stosowanych często na samochodach transpor-
towych i najnowszych nanolakierów. Charakteryzuje się wszechstronnością zastosowa-
nia. Nie zawiera wosku ani silikonu. Nadaje się do wszystkich typów gąbek polerskich i 
futer. Jest produktem jednokrokowym, nie wymaga użycia żadnej pasty wykańczającej 
powierzchnię. Nadaje się do pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń polerskich (od 
600 do 2500 obr/min). 

Wysokiej klasy środek polerski do szybkiego usuwania defektów w świe-
żych lakierach stosowanych do napraw lakierniczych i utwardzonych 
lakierach nawierzchniowych. Nadaje się także do usuwania głębokich 
zadrapań i przygotowania lakierów mocno zniszczonych wpływami at-
mosferycznymi.  Nadaje się do lakierów MS, HS, SR, do lakierów meta-
licznych i perłowych, jak i do klasycznych akrylowych, stosowanych czę-
sto na samochodach transportowych i najnowszych nanolakierów.

Środek polerski usuwający ślady po maszynie oscylacyjnej przeznaczony 
jest do szybkiego usuwania pozostałych drobnych kolistych śladów i ho-
logramów powstałych podczas maszynowego polerowania elementów 
lakierowanych. W wyniku stosowania tego środka uzyskuje się wykoń-
czenie o wysokim połysku, bez śladów działania tarczy polerskiej oraz 
bez hologramów.
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Redpaint gąbka polerska 
otwarto komórkowa 
Autodetailing UFO rzep

Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do 
mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych 
powłok lakierniczych. Jej specjalna otwarto komórkowa pianka spra-
wia, że nadaje się do zastosowania z pastami mocno ściernymi przez 
co początkowy proces polerowania tzw. „ścinania” jest efektywniejszy 
niż w przypadku tradycyjnych pian twardych. Szczególnie polecana do 
past jednokrokowych „one step”. Można stosować na mokro i na su-
cho, w zakresie prędkości od 600 do 2600 obr./min. Uchwyt wykonany 
z bardzo mocnego rzepa, wielokrotnego użytku. Zapewnia trwałe za-
mocowanie gąbki polerskiej na odpowiednim talerzu mocującym do 
padów z rzepem. 

Dostępna w 4 stopniach twardości:
Szara – bardzo twarda / Biała – twarda 
Turkusowa – średnio twarda / Żółta – średnio miękka 

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mecha-
nicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok 
lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki cze-
mu nadaje się do wielokrotnego użytku. Do zastosowania ze wszyst-
kimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 4 stopniach twardości:
Biała – bardzo twarda  /  Pomarańczowa - twarda 
Żółta - średnio miękka  /  Czarna – miękka

Wysokiej jakości, profesjonalna karbowana gąbka polerska na gwint 
M14. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz 
innych powłok lakierniczych. Szczególnie polecana do pracy z lakiera-
mi miękkimi, które szybko się nagrzewają podczas pracy gąbką gład-
ką. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki czemu nadaje 
się do wielokrotnego użytku. Dzięki swojej budowie nadaje się do po-
lerowania trudno dostępnych miejsc. Do zastosowania ze wszystkimi 
rodzajami past polerskich.

Dostępna w 2 stopniach twardości:
Biała – bardzo twarda  /  Czarna – miękka

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mecha-
nicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok 
lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki oraz bardzo 
mocnego rzepa dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. 
Specjalnie dobrany wymiar i kształt zapewni wysoki komfort użyt-
kowania pozwalający na sprawną pracę z zachowaniem precyzji na 
zakrzywionych i płaskich powierzchniach. Środkowy otwór umożliwia 
poprawne, centryczne umiejscowienie gąbki na talerzu mocującym 
oraz zapewnia chłodzenie. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami 
past polerskich.

Dostępna w 6 stopniach twardości:
Niebieska - bardzo twarda  /  Biała - twarda
Pomarańczowa – średnio twarda  /  Żółta - średnia
Czerwona - średnio miękka  /  Czarna - miękka

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na gwint M14. Do me-
chanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych po-
włok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki 
czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Dzięki swojej budowie na-
daje się do polerowania trudno dostępnych miejsc. Do zastosowania 
ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 6 stopniach twardości:
Niebieska - bardzo twarda  /  Biała - twarda
Pomarańczowa – średnio twarda  /  Żółta - średnia
Czerwona - średnio miękka  /  Czarna - miękka

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na gwint M14. Do me-
chanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych po-
włok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki 
czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Daje większą swobodę 
pracy w trudno dostępnych miejscach takich jak wnęki, przetłoczenia, 
załamania, elementy wklęsłe. Do zastosowania ze wszystkimi rodzaja-
mi past polerskich.

Dostępna w 6 stopniach twardości:
Niebieska - bardzo twarda  /  Biała - twarda
Pomarańczowa – średnio twarda  /  Żółta - średnia
Czerwona - średnio miękka  /  Czarna - miękka 

WYMIARY

NR KATALOGOWY

150mm x 25mm

653879 / 653886 / 

653893 / 653909

Wysokiej jakości, profesjonalna karbowana gąbka polerska na rzep. Do me-
chanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok 
lakierniczych. Szczególnie polecana do pracy z lakierami miękkimi, które 
szybko się nagrzewają podczas pracy gąbką gładką. Wyprodukowana z 
najwyższej jakości gąbki dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użyt-
ku. Dzięki swojej budowie nadaje się do polerowania trudno dostępnych 
miejsc. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 4 stopniach twardości:
Pomarańczowa - twarda / Żółta - średnia / Czerwona – średnio miękka /
Czarna – miękka

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mecha-
nicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych po-
włok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki oraz 
bardzo mocnego rzepa dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego 
użytku. Daje większą swobodę pracy w trudno dostępnych miej-
scach takich jak wnęki, przetłoczenia, załamania, elementy wklęsłe. 
Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 3 stopniach twardości:
Biała - bardzo twarda  /  Pomarańczowa - twarda  /
Czarna – miękka

150mm/25mm
150 / 25mm
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Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska na rzep. 
Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz 
innych powłok lakierniczych. Jej specjalna otwarto komórkowa 
pianka sprawia, że nadaje się do zastosowania z pastami mocno 
ściernymi przez co początkowy proces polerowania tzw. „ścina-
nia” jest efektywniejszy niż w przypadku tradycyjnych pian twar-
dych. Szczególnie polecana do past jednokrokowych „one step”. 
Można stosować na mokro i na sucho, w zakresie prędkości od 
600 do 2600 obr./min. Uchwyt wykonany z bardzo mocnego rze-
pa, wielokrotnego użytku. Zapewnia trwałe zamocowanie gąbki  
polerskiej na odpowiednim talerzu mocującym do padów z rze-
pem.

Dostępna w 2 stopniach twardości:
Biała – ekstremalnie twarda / Pomarańczowy – bardzo twarda

Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska w kształ-
cie stożka przeznaczona do polerowania trudno dostępnych 
miejsc. Szczególnie polecana do felg, wnęk drzwi, słupków, 
wnęk profilowych bagażnika, tłumików, profilów halogeno-
wych zderzaków itp. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki. 
Szczególnie polecana do polerowania felg. Posiada metalowy 
trzpień. Współpracuje ze szlifierkami wolnoobrotowymi, wier-
tarkami, wkrętarkami. 

Dostępna w 3 stopniach twardości:
Niebieska – bardzo twarda  /  Pomarańczowa – twarda / 
Żółta - średnio miękka

Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska w kształcie kuli 
przeznaczona do polerowania felg, lakieru, trudno dostępnych elemen-
tów, oraz miejsc w których polerowanie polerką obrotową jest utrudnio-
ne. Szczególnie polecana do felg, baków, tłumików. Wyprodukowana z 
najwyższej jakości gąbki. Posiada metalowy trzpień. Współpracuje ze szli-
fierkami wolno obrotowymi, wiertarkami, wkrętarkami. 

Dostępna w 2 stopniach twardości:
Niebieska – bardzo twarda / Żółta – twarda

Wysokiej jakości, profesjonalna cieńka gąbka polerska na rzep. Do me-
chanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok 
lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki oraz bardzo 
mocnego rzepa dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Spe-
cjalnie dobrany wymiar i kształt zapewni wysoki komfort użytkowania 
pozwalający na sprawną pracę z zachowaniem precyzji na zakrzywionych 
i płaskich powierzchniach. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past 
polerskich. 

Dostępna w 3 stopniach twardości:
Niebieska – bardzo twarda / Pomarańczowa - twarda
Czerwona – średnio miękka

Wysokiej klasy niepylące futro polerskie wykonane z 
naturalnej wełny owczej. Służy do wykańczania pole-
rowanej powierzchni. Można je stosować do wszyst-
kich rodzajów lakieru.

Wysokiej klasy niepylące futro polerskie wykonane z naturalnej 
wełny owczej wiązane na sznurek. Służy do wykańczania polerowa-
nej powierzchni. Specjalna struktura zapobiega przegrzewaniu się 
powierzchni. Usuwa zestarzały brud i utleniony lakier z głębokich 
rys i zadrapań. Można je stosować do wszystkich rodzajów lakieru.

Profesjonalny krążek z filcu podklejony welurem. Do mecha-
nicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych 
powłok lakierniczych. Wykonany z całkowicie naturalnych włó-
kien. Doskonale sprawdza się do polerowania aluminium.

Profesjonalny krążek z filcu podklejony welurem. Do 
mechanicznego polerowania lakierów samochodowych 
oraz innych powłok lakierniczych. Wykonany z całkowicie 
naturalnych włókien. Doskonale sprawdza się do polero-
wania aluminium.

Profesjonalna przekładka dystansowa średnio twarda przeznaczo-
na do prac wstępnych, szczególnie polecana do wykańczania profili 
i delikatnych łuków. Wykonana z bardzo wysokiej jakości piany za-
pewniającej wzmocnioną odporność i wytrzymałość. Zastosowany 
system otworów gwarantuje odpowiednie dopasowanie do naj-
częściej używanych urządzeń.

Profesjonalna przekładka dystansowa twarda umożliwiająca 
precyzyjne szlifowanie z użyciem papierów ściernych różnych 
gradacji. Wyprodukowana z otwarto komórkowej piany i wyso-
kiej jakości weluru. Specjalna struktura gwarantuje zwiększoną 
wytrzymałość i długą żywotność. Uniwersalne wycięcia otwo-
rów do użycia z większością najczęściej używanych urządzeń. 
Posiada dużą odporność na wahania temperatury.

WYMIARY NR KATALOGOWY

75mm / 125mm / 

150mm / 180mm

652582 / 652605 / 653725
652599 / 652612 / 653732

śr. 75mm / śr. 100mm

150mm x 5mm

652629 / 652643 / 

652636 / 652650

652728 / 652735 / 

652742
653749 / 653756 / 

652674 / 652681

WYMIARY

75mm x 10mm / 125mm x 10mm / 

125mm x 6mm

NR KATALOGOWY

652759 / 652766 / 

652773
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Redpaint dysk Elastic  
miękki M14 Pro 

Elastyczny i wytrzymały dysk do mocowania krążków ściernych 
samoprzylepnych, do użytku na szlifierkach kątowych, na gwint 
M14.

WYMIARY

75mm x 25mm / 120mm x 25mm / 145mm x 25mm
NR KATALOGOWY

653787 / 652810 / 652827

Redpaint dysk mini  
gwint M14

Elastyczny i wytrzymały dysk do mocowania krążków 
ściernych samoprzylepnych, do użytku na szlifierkach  
kątowych, na gwint M14

WYMIARY

75mm x 5mm 
NR KATALOGOWY

652834 / 652841
KOLOR                     

czerwony
biały

Redpaint koreczek  
gumowy do polerowania

Profesjonalny wykonany z gumy korek do polerowania i usu-
wania niewielkich defektów w lakierze nawierzchniowym 
(wtrąceń pyłu i małych zacieków) . Przeznaczony do szlifowa-
nia ręcznego przy użyciu płatka ściernego. Specjalny falisty 
kształt obrzeża wyklucza pozostawianie konturów.

NR KATALOGOWY

652858

Redpaint  
adapter

Uniwersalny adapter na gwint M14 umożliwiający  
zamocowanie gąbki polerskiej Redpaint do urządzenia  
polerującego.

NR KATALOGOWY

652711

Redpaint rzep  
naprawczy z klejem Pro

Rzep naprawczy z otworami na mocnym kleju do regene-
racji talerzy szlifierskich w szlifierkach.

WYMIARY NR KATALOGOWY

150mm 652803

Redpaint gąbka  
wiskozowa Pro

Profesjonalna lakiernicza gąbka wiskozowa do stosowania na 
sucho i mokro przeznaczona do mycia lub aplikowania wody na 
każdym etapie szlifowania. Posiada bardzo dużą wytrzymałość 
oraz zwiększoną chłonność. 

WYMIARY

135mm x 90mm x 34mm

NR KATALOGOWY

652667
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Profesjonalny gotowy do użycia preparat w formie pianki do czysz-
czenia wnętrza samochodu. Posiada właściwości myjąco-czysz-
czące. Nadaje się doskonale do czyszczenia kokpitów oraz innych 
powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Usuwa za-
brudzenia i odświeża, pozostawiając przyjemny owocowy zapach. 
Nie nabłyszcza czyszczonych powierzchni i nie pozostawia klejącej 
powłoki.

Profesjonalny wysoce skoncentrowany szampon z woskiem  
Carnauba do ręcznego mycia samochodów osobowych, ciężaro-
wych, motocykli oraz kamperów. Zawarty w preparacie wosk wy-
dobywa głębię koloru i nadaje lakierowi wysoki połysk. Nadaje się 
do każdego typu karoserii, dodatkowo delikatnie pielęgnuje lakier. 
Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml / 10 L wody). 

Profesjonalny preparat do usuwania metalicznych zanieczyszczeń 
z felg i lakieru. Usuwa wżarte cząsteczki rdzy i metali z felg a tak-
że z klocków hamulcowych. Bardzo skutecznie usuwa bieżące za-
nieczyszczenia eksploatacyjne. Doskonały do czyszczenia brudu  
drogowego, soli, osadów oraz przebarwień. Szczególnie poleca-
ny do czyszczenia felg samochodów osobowych, ciężarowych i  
motocykli. Bezpieczny dla felg lakierowanych oraz z polerowanego 
aluminium.

Profesjonalny gotowy do użycia preparat w formie pianki do czysz-
czenia tapicerki, foteli oraz dywaników samochodowych. Dzięki 
specjalnej recepturze przenika w głąb czyszczonych powierzchni i 
bardzo skutecznie usuwa uporczywy brud oraz plamy. Bardzo sku-
tecznie odświeża czyszczone materiały i tkaniny i przywraca czysz-
czonym powierzchniom ich naturalny kolor.

Profesjonalna zasadowa, dwufazowa aktywna piana do mycia samocho-
dów. Idealna do mycia pojazdów osobowych, ciężarowych, maszyn rol-
niczych, motocykli oraz części samochodowych. Doskonale odtłuszczają-
ca, o bardzo szerokich zastosowaniach, usuwająca wszelkie zabrudzenia 
z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminio-
wych itp. Podwójna skuteczność działania dzięki dwufazowej formie. 
Szczególnie polecana do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych 
powierzchni. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe. 

Profesjonalny preparat z nanocząsteczkami krzemu do mycia oraz za-
bezpieczania szyb i lusterek. Przeznaczony do mycia wszystkich rodza-
jów szyb, lusterek oraz reflektorów. Bardzo skutecznie usuwa nawet 
najbardziej oporne zabrudzenia pozostawiając lśniące powierzchnie 
bez smug. Dodatek nanocząsteczek krzemu chroni powierzchnię oraz 
uzupełnia mikrouszkodzenia.

Profesjonalny preparat do zabezpieczania i nabłyszczania elementów 
gumowych i plastikowych na zewnętrznych elementach samochodów 
osobowych, ciężarowych motocyklach oraz kamperach. Doskonale na-
błyszcza, odnawia oraz chroni przez wnikaniem brudu, nie sprzajają-
cymi warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. Bardzo 
wydajny nie wymaga polerowania.

Profesjonalny uniwersalny środek w postaci pianki do czyszczenia i 
usuwania silnych zabrudzeń i smarów z powierzchni silników, części sa-
mochodowych oraz  narzędzi. Polecany również do usuwania owadów 
i innych  zabrudzeń organicznych. Posiada bardzo silne działanie czysz-
czące przy jednoczesnym łagodnym działaniu na skórę i powierzchnię.  
Usuwa oleje, smary oraz mocne zabrudzenia drogowe. Można stoso-
wać na wszystkie powierzchnie, również na lakier samochodowy.

651752
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Redpaint glinka do 
czyszczenia lakieru

RedPAint 
Lux Leather Pro

Redpaint 
Tlenek Ceru

Redpaint Big Red 
Foam Pro

Wysokiej jakości uniwersalna, elastyczna glinka do czyszczenia powłok lakierni-
czych i szkła. Doskonale usuwa zabrudzenia takie jak żywica, smoła, asfalt, po-
zostałości farby oraz inne zanieczyszczenia trudne do usunięcia. Bardzo dobrze 
nadaje się do czyszczenia felg aluminiowych z uciążliwego brudu z klocków hamul-
cowych. Przywraca gładką powierzchnię bez szkody dla lakieru. Nie rysuje i nie ma-
towi powierzchni. Bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów samochodowych 
i przemysłowych. Nadaje się do stosowania przed polerowaniem, nakładaniem 
wosków oraz do okresowego odświeżania lakieru.

OPAKOWANIE              

200g
NR KATALOGOWY KOLOR

653503 niebieski

Profesjonalny twardy kwarcowo ceramiczny preparat 
klasy premium do nabłyszczania i zabezpieczania ka-
roserii samochodowych na bazie polimerów. Do na-
kładania na mokro oraz na sucho. Chroni lakier przed 
działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV. 
Zmniejsza ryzyko zarysowania lakieru. Nadaje długo-
trwały efekt nabłyszczenia, pozostawia hydrofobową 
powłokę. Nadaje efekt super połysku z efektem per-
lenia. Przeznaczony do wszystkich powierzchni lakie-
rowanych: samochodów osobowych, motorowerów, 
łódek, mebli ogrodowych, kamperów itp. Nadaje się 
również do najnowszych nanolakierów.

Profesjonalny balsam do impregnacji, zabezpieczania 
powierzchni skórzanych oraz skóropodobnych wszyst-
kich kolorów. Nadaję się do wszystkich rodzajów skór, 
gładkich i licowych. Nie stosować do alcantary, zamszu 
i nubuku. Dzięki specjalnej kombinacji naturalnych olei, 
wosków oraz dwutlenku krzemu doskonale nawilża 
skórę i chroni ją przed wysychaniem, pękaniem oraz 
utratą koloru. Lux Leather Pro nadaje skórze gładkość 
i chroni ją przed UV oraz zabezpiecza przed czynnikami 
zewnętrznymi, wnikaniem płynów, ścieraniem, łuszcze-
niem. Chroni skórę dodatkową warstwą ochronną,  
zabezpieczając ją przed plamami i przebarwieniami.

Profesjonalny środek w postaci proszku do polerowania 
szyb, szkła, pozwalający usunąć z ich powierzchni zarysowa-
nia. 100g produktu wymieszać z 90ml wody wymieszać do 
uzyskania jednolitej pasty. Do polerowania najlepiej używać 
filcu Redpaint.

Profesjonalna i wysoce skoncentrowana 
kolorowa piana aktywna do częstego my-
cia wszystkich powierzchni samochodów 
osobowych, terenowych, ciężarowych, 
maszyn rolniczych, kamperów i innych po-
jazdów mechanicznych. Posiada wysoką 
skuteczność działania, wysoką skuteczność 
penetracji, do stosowania w roztworach o 
różnym stężeniu.

OPAKOWANIE              NR KATALOGOWY

250ml 651844

OPAKOWANIE              NR KATALOGOWY

1L / 5L 651837 / 651851

OPAKOWANIE              NR KATALOGOWY

250ml 653435

Mikrofibra bezszwowa do profesjonalnych prac deta-
ilingowych. Specjalnie dobrany skład oraz odpowiednio 
dobrana struktura włókna sprawiają że idealnie nadaje 
się do prac ze wszystkimi rodzajami lakierów samocho-
dowych. Nadaje się do prania w pralce. Nie stosować  
wybielaczy, chloru i środków zmiękczających.

GRAMATURA KOLOR WYMIARY NR KATALOGOWY

380g/m2 40cm x 40cm   652865szary

OPAKOWANIE NUMER KATALOGOWY

100g 651820

Najwyższej klasy ręcznik z mikrofibry frotte o bardzo wysokiej gramatu-
rze 500g/m2. Idealny do wycierania i osuszania lakieru. Posiada satynowe 
obszycie co minimalizuje ryzyko porysowania lakieru. Wysoka chłonności i 
trwałośc dzięki zastosowaniu unikalnego składu mikrowłókna. Nadaje się 
do prania w pralce w max. temp. 60°C.

GRAMATURA WYMIARY KOLOR NUMER KATALOGOWY

500g/m2 40cm x 40cm niebieski 652872

Bardzo szybko czyszcząca specjalna gąbka do usuwania trudnych 
plam i zabrudzeń, takich jak: ślady gumowe, plamy po długopisie, 
kawa i herbata , plamy tłuszczu, gumy do żucia, plamy ze smoły 
etc. Usuwa zabrudzenia z twardych powierzchni bez użycia de-
tergentu tylko za pomocą wody. 100% melaminy.

Profesjonalna uszyta z miękkiej mikrofibry rękawica 
klasy premium do profesjonalnego mycia pojazdów. 
Nie rysuje lakierów i dokładnie zbiera brud.  Nadaje się 
do prania w pralce w max. temp. 60°C.

GRAMATURA WYMIARY KOLOR

310g/m2 40cm x 40cm niebieski
NUMER KATALOGOWY

652889

Ręcznik z mikrofibry frotte o bardzo wysokiej gramaturze 
310g/m2. Idealny do wycierania i osuszania lakieru. Wysoka 
chłonności i trwałośc dzięki zastosowaniu unikalnego składu 
mikrowłókna. Nadaje się do prania w pralce w max. temp. 
60°C.

ROZMIAR KOLOR NUMER KATALOGOWY

12cm biały 652896

Profesjonalny aplikator obszyty mikrofibrą, 
przeznaczony do aplikacji środków do pielę-
gnacji samochodów. Miękka i delikatna struk-
tura powoduje iż idealnie nadaję się do prac 
na powierzchniach lakierowanych, tworzywach 
sztucznych i skórzanej tapicerce.

Wysokiej jakości gąbka do mycia po-
jazdów. Odpowiednio dobrane duże 
pory zasysają piach i brud do we-
wnątrz gąbki co minimalizuje ryzyko 
porysowania lakieru.

Redpaint ściągaczka 
silikonowa Pro 32 cm

Profesjonalna ściągaczka do wody wykonana z naj-
wyższej jakości silikonu. Posiada wyjątkowa twar-
dość giętkość dzięki temu idealnie dopasowuje się 
do osuszanej powierzchni. Dokładnie usuwa wodę 
i nie zostawia smug.

WYMIARY

32 cm x 9cm x 4,5cm
NR KATALOGOWY

653510
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Redpaint 
szczotka  do mycia 
felg okrągła

REDPAINT
GUMA DO  
ZBIERANIA WODY

Redpaint 
szczoteczka 
do mycia felg

Szczotka z kijem  
teleskopowym  
do mycia samochodu

Redpaint 
aplikator do powłok 
ochronnych

Redpaint  
Aplikator profilowany  
do opon

Redpaint szczotka  do mycia felg okrągła Niewielkich rozmiarów szczotka do precy-
zyjnego mycia silnie zabrudzonych felg wy-
konana z delikatnego materiału, nie rysuje 
czyszczonych powierzchni.

Bardzo wytrzymała odporna na temp. max 
40°C i ścieranie szczotka do mycia samo-
chodów z kijem teleskopowym.

Profesjonalny aplikator do powłok ochronnych, składa się z cienkiej war-
stwy ochronnej i piankowego uchwytu. Specjalna warstwowa struktura 
zapewnia oszczędne wykorzystanie aplikowanych środków, optymalny 
wymiar ułatwia wygodną pracę w trudno dostępnych miejscach.

Specjalnie profilowany aplikator do nakładania wosków oraz dres-
singów do opon. Specjalnie dopasowany ergonomiczny kształt uła-
twia pracę przy oponach o niskim profilu, pozwala na dokładniejsze 
nałożenie aplikowanego środka.

NR KATALOGOWY

653527

WYMIARY

20cm x 7cm x 2cm
NR KATALOGOWY

653541

WYMIARY

Długość kija: 90 cm - 160 cm
NR KATALOGOWY

653558 WYMIARY

8 cm x 4cm x 3cm
NR KATALOGOWY

653565
NR KATALOGOWY

653770

Redpaint 
szczotka do 
mycia samochodu

Bardzo wytrzymała, odporna na wysokie 
temperatury i ścieranie szczotka do mycia 
samochodów. 

NR KATALOGOWY

653534

Profesjonalna guma do zbierania wody z po-
wierzchni podczas matowania.
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Bardzo wytrzymałe bezcelulozowe czyściwo przemysłowe wielozadanio-
we, wyprodukowane z miękkiego materiału. Doskonałe do miejsc wraż-
liwych na pylenie. Dzięki odpowiedniemu dobraniu i skomponowaniu 
włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach gdzie 
wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny. Posiada dziurko-
waną strukturę co wpływa na znakomite zdolności absorpcyjne. Może być 
wykorzystywane wielokrotnie. Stanowi doskonałą alternatywę dla ściere-
czek używanych w gospodarstwach domowych.

Uniwersalne wielozadaniowe wiskozowe czyściwo przemysłowe. Do 
zastosowania w codziennej pracy gdzie zwraca się szczególną uwa-
gę na całkowitą eksploatację materiałów pomocniczych. Wysoce 
elastyczne przez co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. 
Posiada bardzo wysoką absorpcję i obniżoną pylność. Pozwala na 
usunięcie zabrudzeń pochodzenia organicznego i innych powstałych 
w czasie  procesu technologicznego.

Profesjonalne czyściwo celulozowe, niskopylne. Nieza-
stąpione w lakiernictwie, gastronomii, przemyśle oraz 
branży kosmetycznej. Wytrzymałe nawet po zmoczeniu.

Ściereczka pyłochłonna nowej generacji, nasączona wodoodpornym środ-
kiem klejącym, kompatybilna ze wszystkimi rodzajami lakierów oraz two-
rzyw sztucznych. Dokładnie zbiera zanieczyszczenia nie pozostawiając śla-
dów na czyszczonej powierzchni. Bardzo dobrze wchłania i usuwa kurz, nie 
zawiera silikonu i wosku.

Bardzo wytrzymałe bezcelulozowe czyściwo przemysłowe wielozada-
niowe, wyprodukowane z miękkiego materiału doskonałe do miejsc 
wrażliwych na pylenie. Dzięki odpowiedniemu dobraniu i skompono-
waniu włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach 
gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny pro-
dukcji oraz norm HACCP. Specjalna struktura powierzchni czyściwa 
pozwala na szybkie i dokładne zbieranie oraz usuwanie zabrudzeń 
pochodzenia organicznego oraz innych powstałych w czasie procesu 
technologicznego. Może być wykorzystywane wielokrotnie.

Tork czyściwo  
celulozowe bezpyłowe

Redpaint  
Clean Soft

30cm x 40cm / 40cm x 70cm

653763
23,4 cm x 23 cm

651097-40 / 651097-70
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Wysokiej klasy profesjonalny środek czyszcząco-odtłuszczający, zmy-
wacz silikonu. Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak: 
silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakie-
rowania. Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach meta-
lowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych,  
szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykoń-
czenia. Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom 
i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania.

Wysokiej jakości rozcieńczalnik uniwersalny do produktów akry-
lowych i baz metalicznych przeznaczony do stosowania podczas  
lakierowania renowacyjnego samochodów osobowych, oraz użytko-
wych.

Specjalny rozcieńczalnik do niwelowania optycznych różnic barwy  
w miejscu styku starej powłoki lakieru i nowo nałożonego lakieru akry-
lowego lub bazowego. Umożliwia uzyskanie gładkiego przejścia w 
strefie cieniowania lakieru bezbarwnego.

Rozpuszczalnik poliestrowy przeznaczony jest do rozcieńczania szpa-
chlówki natryskowej Redpaint Spray Putty Pro. Zapewnia prawidłową 
aplikację i wysychanie szpachli.

Wysokiej jakości rozpuszczalnik nitro przeznaczony jest do rozcień-
czania lakierów i emalii nitro oraz mycia sprzętu malarskiego po  
zakończeniu malowania.

Rozpuszczalnik uniwersalny przeznaczony do wyrobów ftalowych, 
olejnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych 
oraz do klei typu butapren. Nadaje się również do mycia narzędzi  
malarskich.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny o delikatnym i przyjemnym zapachu 
przeznaczony do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych, 
do zmywania plam, mycia, odtłuszczania części 
samochodowych.

Profesjonalny specjalny środek do usuwania klejów, pozostałości po 
naklejkach, gumy, żywicy drzew, odkurzu lakierniczego, plam tuszu, 
olejów, smoły, plam atramentu, resztek farb itp. Z powierzchni od-
pornych na rozpuszczalniki takich jak lakier, szkło, ceramika, metal 
oraz niektórych plastików. UWAGA: Przed użyciem na plastik wyko-
nać próbę w niewidocznym miejscu. Szybko się ulatnia nie pozosta-
wiając śladów.

REDPAINT  
FADE OUT BLENDER

Redpaint rozpuszczalnik 
poliestrowy

POJEMNOŚĆ

0,5 l
NR KATALOGOWY

653848

POJEMNOŚĆ

1 l
NR KATALOGOWY

653855

Redpaint Nitro 
Verdunner

Redpaint Universal 
Verdunner

Redpaint Extraktion 
Verdunner

650816 / 650823CZER / 650830

/ 650885650106 / 650113
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Ochronny płyn na bazie wody do kabin 
lakierniczych. Niepalny, bezbarwny i bez-
wonny o dużej lepkości posiadający bar-
dzo wysokie właściwości pyłochłonne. 
Przeznaczony do ochrony wewnętrznych 
ścian, opraw oświetleniowych oraz szyb 
kabin lakierniczych przed osadzaniem się 
rozpylonego lakieru oraz wyeliminowania 
cząsteczek kurzu przenoszonych przez ruch 
powietrza i siły elektrostatyczne. Tworzy 
lepką przezroczystą powłokę ochronną. Po 
naniesieniu na oprawy oświetleniowe nie 
zmienia barwy światła. Można aplikować pi-
stoletem natryskowym, wałkiem lub pędz-
lem.. Produkt ulega biodegradacji.

Waga: 600 g/m²,

Grubość: 20-22 mm,

Przepływ powietrza: 920 m³/h,

Ciśnienie początkowe: 26 Pa,

Ciśnienie końcowe: 400 Pa,

Skuteczność filtracji: 96.80 %,

Prędkość powietrza: 0.25 m/s,

Zdolność pochłaniania pyłu: 428 g/m²,

Maksymalna wytrzymałość na  
temperaturę: 120°C,

Klasa filtracji: F-5(DIN24185),

Klasa ognioodporności: F-1(DIN53438)

Rozmiar: 2m  x 20 mb - 40,00 m² (rolka)

Filtr wykonany z włókien poliestrowych, układanych 
progresywnie, włókna wiązane termicznie. Prze-
znaczony do wstępnej filtracji powietrza doprowa-
dzanego do kabin i urządzeń lakierniczych. Filtracja 
wstępna w systemach powietrznych i urządzeniach 
różnego rodzaju:  Urządzenia grzewcze i klimatyza-
cyjne, filtracja wstępna w systemach klimatyzacji, fil-
tracja wstępna powietrza doprowadzanego do kabin 
i urządzeń lakierniczych.

Stopień filtracji/skuteczności: 90%,

Grubość: 22mm,

Możliwość nasycenia farbą/chłonność: 610 g/m²,

Ciężar/masa: 220 g/m²,

Przepływ powietrza/przepustowość: 5400 m³/h/m²,

Minimalna różnica ciśnień roboczych: 27 Pa,

Maksymalna różnica ciśnień roboczych: 250 Pa,

Klasa filtracji: G4(EU4),

Odporność na temperaturę: 100°C.

Rozmiar: 2m x 20 mb - 40,00 m² (rolka)

Mata filtracyjna wykonana z włókniny szklanej Paint-Stop-
-Green, przeznaczona specjalnie do „wyłapywania” mgły 
lakierniczej w kabinach używanych w przemyśle motory-
zacyjnym, we wszystkich warsztatach lakierniczych oraz 
zakładach produkcyjnych (okien, mebli, części maszyn itp.). 
Mata filtracyjna o bardzo wysokiej wydajności - posiadają-
ca duże możliwości pochłaniania dzięki specjalnej struktu-
rze zagęszczonej powierzchni wylotowej filtra

Stopień filtracji/skuteczności: 94 %

Możliwość nasycenia farbą/chłonność: 3500-4700 g/m²

Przepływ powietrza/przepustowość: 2500-6300 m³/h/m²

Grubość:50 mm.

Ciężar/masa:240 g/m²

Minimalna różnica ciśnień roboczych: 7 Pa

Maksymalna różnica ciśnień roboczych: 40 Pa

Cechy palności: filtr niepalny.

Klasa filtracji: G2 ( EU2 )

Rozmiar: 1m x 20m – 20m² (rolka)
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Redpaint  
pianka  
poliuretanowa

Redpaint 
pojemnik do 
pistoletu

Redpaint Nitryle 
rękawice nitrylowe
bezpudrowe

Redpaint 
odwadniacz 
pod pistolet

Redpaint 
krążek do 
usuwania rdzy

Redpaint glue  
removal disc  
krążek do usuwania kleju

Pianka poliuretanowa do wypełnia-
nia wnęk samochodowych między 
drzwiami, pokrywą silnika, pokrywą 
bagażnika, itp. Służy ona do maskowa-
nia przejść lakierowanych elementów 
samochodowych, tak aby nie było rów-
nego „odcięcia” lakieru. Taśmy klejące 
z tworzywa piankowego składają się 
z warstwy kleju, nośnika z tworzywa 
piankowego oraz warstwy chroniącej. 
Jest wysoko elastyczna i łatwa w uży-
ciu. Doskonale przykleja się do nierów-
nej powierzchni, doskonale wypełnia-
jąc pustą przestrzeń.

Kubek do pistoletu lakierniczego o 
pojemności 600 ml. Zbiornik posiada 
gwint wewnętrzny M16 x 1,5 .Kompa-
tybilny z większością pistoletów lakier-
niczych.

Wysokiej jakości bardzo wytrzy-
małe, bezpudrowe rękawiczki wy-
konane z kauczuku nitrylowego 
(NBR), jednorazowego użytku, 
pasują na obie dłonie. Mogą być 
stosowane przez osoby uczulone 
na lateks. Spełniają wymagania 
dyrektyw i norm: 93/42/EEC, PPE 
89/686/EEC, EN 445, EN 420, EN 
374.

Filtr powietrza (odwadniacz) pod na-
rzędzia i pistolety lakiernicze.Posiada 
niewielką wagę i nie powoduje dodat-
kowego obciążenia, ma niewielki ergo-
nomiczny kształt przez co nie utrudnia 
pracy pistoletem. Posiada spust do 
zebranego kondensatu. Gwinty przyłą-
czeniowe: 1/4 „

Profesjonalny krążek do usuwania 
rdzy, starych powłok lakierniczych, 
konserwacji oraz szpachli. Wykonany 
jest z twardej włókniny posiadającej 
bardzo dobre właściwości ścierne. 
Posiada otwartą strukturę, nie nisz-
czy metalu oraz nie zapycha się.

Krążek z twardego kauczuku do me-
chanicznego usuwania taśm dwu-
stronnych, naklejek oraz pasków 
ozdobnych z nadwozia. Pozostawia 
czysty lakier, bez rys i przebarwień. 
Można używać z każdym urządzeniem 
elektrycznym i pneumatycznym. Mo-
cowany do szlifierek i wiertarek za 
pomocą adaptera. Dostępny z dwoma 
rodzajami adaptera plastikowym lub 
metalowym

NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

WYMIARY

ADAPTER

652001 / 653039

653824

90mm x 15mm

plastikowy /metalowy

NR KATALOGOWY

CIŚNIENIE

653800

max.: 10 bar

WYMIARY

OPAKOWANIE

ROZMIARY

KOLOR

150 mm

100 szt.

M / L / XL

czarny

NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

653794

653473 / 653480 / 
653497

13mm x 20mb
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Redpaint butelka 
z podziałką

Redpaint  
ogrodniczki  
robocze

Redpaint lejek  
do puszek

Redpaint  
bluza  
polarowa

Redpaint pojemnik  
z pokrywką

Redpaint  
koszulka  
polo

Butelka z twardego plastiku odporna na 
rozpuszczalniki oraz nitro.

Wysokiej jakości ogrodniczki robocze. 

Materiał: 65% poliester i 35% bawełna
Gramatura: 230 g/m2
Kurczliwość: 2%

Wykonany z odpornego na rozpuszczalniki 
plastiku.

Wysokiej jakości koszulka polo. 
Dostępna w wersji męskiej i damskiej.

Materiał: 100% wysokogatunkowej  
bawełny  /  Kolor: szary

Wykonany z plastiku odpornego 
na rozpuszczalniki, ułatwia precy-
zyjne dozowanie produktów.

Wysokiej jakości bluza polarowa. 
Dostępna w wersji męskiej i damskiej.
Kolor: czarny / szary

Redpaint aplikator  
do zaprawek

Redpaint buteleczka do  
zaprawek lakierniczych  
2w1

Redpaint 
pędzel do mas

NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY
NR KATALOGOWY NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

OPAKOWANIE

ROZMIAR
ROZMIAR

ROZMIAR

OPAKOWANIE

653152 / 653169 /  

653176 / 653183

653275 / 653282 / 653299 /  

653305 / 653312
653329 / 653336 /  

653343 / 653350

653367 / 653374 /  

653381 / 653398

653190 /  653206 / 653213 / 653220 / 

653237 / 653244 / 653251 653268

0,1L / 0,25L /  

0,5L / 1L 

M / L / XL /  

XXL / XXXL
S / M / L / XL

S / M / L / XL

0,1L / 0,25L / 0,55L / 

1,18L / 3L / 5L / 10L

Wykonana z odpornego plastiku buteleczka do za-
prawek lakierniczych. Daje możliwość nakładania 
lakieru pędzelkiem lub do precyzyjnej aplikacji spe-
cjalną igiełką. Niezbędny gadżet każdej mieszalni  
lakierów oraz profesjonalnego autodetailera. 

NR KATALOGOWYPOJEMNOŚĆ

65309112ml

Twardy drewniany pędzel o bardzo 
szerokim zastosowaniu, szczegól-
nie polecany do nakładania wszyst-
kich gęstych mas w tym: mas 
bitumicznych, konserwacji podwo-
zia, mas asfaltowych i wielu innych. 

NR KATALOGOWYROZMIAR

653107 / 65311420mm / 30mm

Aplikator w postaci pędzelka idealny do usuwania 
małych uszkodzeń np. obić po kamieniach.
Może być używany również do lakierowania cien-
kich linii np. malowanie ozdobnych wzorów na  
motocyklach. Odporny na działanie większości farb.

NR KATALOGOWYROZMIAR

653060 / 653077 / 6530840,5mm / 1mm / 2mm

Redpaint Tkanina  
szklana Pro

Redpaint sitko 
do pistoletu

Wysokiej klasy tkanina szklana przeznaczona do 
laminowania oraz odnawiania powierzchni karo-
serii samochodów osobowych, ciężarowych, mo-
tocykli, maszyn rolniczych oraz kamperów. 

Filtr końcowy przeznaczony do 
pistoletów lakierniczych.

NR KATALOGOWY

653862

GRAMATURA

390g/m2
WYMIARY

0,5m2

NR KATALOGOWY

653046

Redpaint szpachelki  
plastikowe

Redpaint wyciskacz  
do mas gęstych

Redpaint drut do 
wycinania szyb

Komplet 4 sztuk szpachelek plastikowych w róż-
nych rozmiarach do rozporwadzania szpachli  
samochodowych.

Typ szkieletowy, lekki, wykonany z blachy stalowej, lakierowa-
ny. Wygodny, profilowany, ergonomiczny uchwyt wykonany 
z aluminium, pozwala na skuteczne aplikowanie mas gęstych 
np. klejów, uszczelniaczy, smarów, substancji z typowych po-
jemników 310 ml. Automatyczna blokada tłoka zapobiega 
przypadkowym stratom wyciskanej substancji.

Wysokiej jakości przewód antystatyczny charakteryzujący się dużą elastyczno-
ścią oraz odpornością na rozciąganie i zaginanie. Przewód przeznaczony jest 
do zastosowania w warsztatach lakierniczych, mechanicznych oraz przemyśle. 
Lekki, odporny na ścieranie, odporny na warunki pogodowe, o dużej wytrzy-
małości mechanicznej. Ciśnienie robocze 20 bar, wytrzymałość do 60 bar.

Profesjonalny drut do wycinania szyb samocho-
dowych - 22,5 m drut stalowy, pleciony w kolorze 
złotym.

NR KATALOGOWY

653138

NR KATALOGOWY

653053

Redpaint regulator 
powietrza z manometrem

Regulator reduktor z manometrem pod na-
rzędzia pneumatyczne i pistolety lakiernicze. 

NR KATALOGOWY

653831
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