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RAGASZTÁS HIBAJAVÍTÁS

HIBAJAVÍTÓ • RAGASZTÓSZALAG ÉS ADAGOLÓ • CSOMAGZÁRÓGÉP • CSOMAGZÁRÓ SZALAG  

GYURMARAGASZTÓ • RAGASZTÓ ROLLER • RAGASZTÓ SPRAY • STIFT RAGASZTÓ  

KENŐFEJES RAGASZTÓ • ÁLTALÁNOS RAGASZTÓ • PILLANATRAGASZTÓ

9
ml

4,2 
mm 10 m

Űrtartalom

Szalagos

Újrahasznosított

Cserélhető

Csak rendelésre

10 db
Csomagolási egység Környezetbarát

Oldószermentes

Hibajavító szélesség

50%-ban újrahasznosított

Ragasztószalag szélesség

Írható

Két oldalas ragasztószalag

Gyerekbarát

Hibajavító hosszúság

Eldobható

Ragasztószalag hosszúság

Kézzel téphető

19 
mm

33 
m
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Hibajavító, hibajavító folyadék

9
ml

20
ml

18
ml

20
ml

8
ml

4,2 
mm 10 m

10 db

10 db

10 db

10 db

10 db

12 db

4
 mm 6 m

cikkszám kiszerelés db/doboz

140480000 9 ml 10/120

Hajszálvékony hibajavítás, rendkívül jó fedőképesség, egyszerűség és gyors száradás 

jellemzi.

PRITT Pocket Pen fémcsúcsos hibajavító tollA

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

140470000 CLP-300 8 ml 12/144

140470400 CLT-205 4,2 mm / 10 méter 10

CLP-300: Rozsdamentes acél hegyű, trchloroethan mentes, pigmentes tintájú gyor-

san száradó korrektor, kézi és gépírások gyors javítására.

CLT-205: Klipszes, fl exibilis fejű száraz korrektor, használat után azonnal írható felü-

letet ad. Szalagméret: 4,2 mm x 10 méter.

UNI hibajavítókB

cikkszám megnevezés kiszerelés db/doboz

140010000 szeszes 20 ml 10/240

Egyszerű szövegjavítást tesz lehetővé. Rendkívüli fedőképességű. Gyorsan szárad. 

Rövid időn belül átírható, oldószeres.

PRITT Fluid hibajavító folyadékC

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

140050000 szeszes, Classic 18 ml 10/480

140051000 vizes, Eco 18 ml 10/480

140052000 szett 2x20 ml 10/280

Stanger Classic hibajavító folyadék: Oldószeres hibajavító ecsetes véggel, amely 

megkönnyíti a hibajavítást. 18 ml-es kiszerelésben kapható.

Stanger Eco hibajavító folyadék: Vízbázisú, ecsetes hibajavító fl uid. Jól szárad és 

kitűnően fed. Minden papírfajtára használható. Iskolás gyermekek is használhatják. 

18 ml-es kiszerelésben. 

Stanger hibajavító készlet: Praktikus szett. Tartalmaz egy fl akon Classic hibajavítót 

és egy hígítót. 2x20 ml.

STANGER hibajavító folyadék és hibajavító szettD

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140451000 betét 4 mm/ 6 m 10

140450000 cserélhető roller 4 mm/ 6 m 10

Kényelmes, nyomógombos hibajavító roller 6 méter hosszú és 4 mm széles szalaggal, 

cserélhető betéttel. Újrafelhasznált alapanyagokból készült.

PILOT Whiteline nyomógombos hibajavítóE
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Hibajavító roller

4,2 
mm

4,2 
mm

5
mm

4,2
mm

8,4
mm

4,2
mm

8,4 
mm 14 m

14 m

6 m

6 m

8,5 m 8,5 m

10 db

10 db

10 db

10 db

10 db

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140310200 cserélhető 8,4 mm / 14 m 10

140330200 betét 8,4 mm / 14 m 10

140310000 cserélhető 4,2 mm / 14 m 10

140330000 betét 4,2 mm / 14 m 10

Tiszta, száraz, pontos hibajavítás. A betét kb. 50%-ban újrahasznosított műanyagból 

készül. Oldószermentes. A 4,2 mm széles szalag gépírás, a 8,4 mm-es kézírás vagy 

többsoros szöveg javítására ajánlott. Utántölthető.

PRITT Refi ll hibajavító roller + betét A

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140120000 cserélhető 4,2 mm/ 14m 10/230

140130000 betét 4,2 mm /14m 10

Tiszta, száraz, pontos. A roller és a betét kb. 50%-ban újrahasznosított műanyagból 

készülnek. Kényelmes, oldalirányú hibajavítás. Oldószermentes. Utántölthető.

PRITT Roller Pro oldalirányú hibajavító roller + betét B

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140110000 eldobható 5 mm/ 6 m 18

Eldobható hibajavító roller, 3 színben. A legkisebb Pritt hibajavító, 5 mm széles, az 

egysoros szövegekhez ajánljuk. Egyszerű gyors és tiszta. Oldószermentes. Újrahasz-

nosítható.

PRITT Micro Rolly hibajavító C

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140140000 eldobható 4,2 mm/ 6 m 10

Azonnal felülírható, kicsi és könnyen kezelhető. Ideális iskolai és otthoni felhasználásra. 

Oldószermentes. Újrahasznosítható.

PRITT Mini hibajavító roller D

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140180200 eldobható 8,4 mm/ 8,5 m 10

140180000 eldobható 4,2 mm/ 8,5 m 10

Eldobható hibajavító roller. Gyors, pontos, száraz hibajavítás. A papír nem hullámo-

sodik, azonnal írható. Gépírás javítására javasolt. Újrahasznosítható, oldószermentes.

PRITT Compact hibajavító roller E
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Hibajavító roller

4,2
 mm

5
 mm

5
 mm

5
 mm

8,5 m

6 m

8 m

5,5 m 6 m

5 m

10 db

10 db

12 db

12 db24 db

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140190000 oldalirányú 4,2 mm/ 8,5 m 10

A roller háza 89%-ban természetes alapanyagokból, „bioműanyagból” készül. Kényel-

mes, oldalirányú hibajavítás. 

PRITT ECOmfort hibajavító rollerA

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140100000 eldobható 5 mm / 6 m 10

Toll alakú hibajavító roller. Formájának köszönhetően könnyen használható, akár egy 

toll. Egyszerű, tiszta, száraz hibajavítás jellemzi. A papír nem hullámosodik fel, azon-

nal átírható. Szalagméret: 5mm x 6m

PRITT Pen hibajavító rollerB

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140200000 R101: eldobható 5 mm / 5,5 m 24

140210000 R201: cserélhető 5 mm / 6 m 24

140211000 R201: utántöltő betét 2db-os 5 mm / 6 m 12

140200010 24db-os display 5 mm / 5,5 m 24

Korrekciós rollerbetét. Kényelmes száraz javítás, azonnali felülírhatóság jellemzi. Oldó-

szer nélküli – 5mm széles és 5,5 m vagy 6 m hosszú.

PAX hibajavító roller + betétD

3db/csomag

C1

cikkszám típus széles./hossz. db/doboz

140390000 eldobható - 101059 5 mm/ 8 m 12

140390001 mini - 12001 5 mm/ 5 m 12

Gyors, száraz, pontos és maradandó hibajavítást biztosít. A javított felület azonnal 

felülírható.

Stanger All Cover hibajavító rollerC

C1

C2

C2
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Ragasztószalag, adagoló

30 db

1 db

24 db

6 db

48 db

12 db

12-19 12-19 
mmmm

19 
mm

19 
mm

33 
mm

19 
mm

10 
mm

33 
m

cikkszám szín típus méret db/doboz

126020113 fekete 740 12-19 mm 30

126020185 szürke 740 12-19 mm 30

Ragasztószalag tépő 12-19 mm-es ragasztószalaghoz. Műanyag kivitel.

MAS ragasztószalag adagolók A

cikkszám típus méret db/doboz

126020000 Golf 19 mm 1/348

Ragasztószalag tépő 19 mm-es ragasztószalaghoz. Műanyag kivitel.

Ragasztószalag adagoló B

cikkszám típus méret db/doboz

126410000 átlátszó 19 mm 24

Ragasztószalag tépő 19 mm-es ragasztószalaghoz. Műanyag kivitel.

Ragasztószalag adagoló C

cikkszám típus méret db/doboz

126140000 57446 33 m 6

126160000 57445 10 m 12

Az innovatív, ergonomikus újratölthető Easy Cut® kézi tépő pontos vágást és kényel-

mes használatot tesz lehetővé.

TESA ragasztószalag adagoló D

cikkszám típus méret db/doboz

122640000 811 19 mm x 33 m 48/144

A Scotch Magic™ eltávolítható változata nem csak öregedésálló és írható, de különö-

sen lágy ragasztóanyagának köszönhetően a legérzékenyebb felületről is nyom nélkül 

eltávolítható, akár évek múltán is.

SCOTCH Magic eltávolítható ragasztószalag E
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Ragasztószalag adagoló

1 db

1 db

12 db

12 db

12 db

19 
mm

19 
mm

19 
mm

19 
mm

19 
mm

AJÁNDÉK

RAGASZTÓ

AJÁNDÉK

RAGASZTÓ

AJÁNDÉK

RAGASZTÓ

AJÁNDÉK

RAGASZTÓ

AJÁNDÉK

RAGASZTÓ

2013. augusztusától

cikkszám szín típus méret db/doboz

126400000 fekete C38 max. 19 mm 12

Asztali adagoló, klasszikus, súlyozott, max. 19 mm-es szalagokhoz. Fekete színben, 

feltöltetlen állapotban.

SCOTCH C38 asztali ragasztószalag adagoló A

cikkszám szín méret ragasztó típusa db/doboz

126240230 vegyes 19 mm x 7,6 m Magic 810 1/12

Zárható ragasztószalag adagoló műanyag tépővel, így védi a ragasztószalagot a pisz-

kolódástól, táskába ajánljuk. Magic™ 810 19 mm x 7,6 m ragasztószalaggal feltöltve.

A szín NEM választható!

SCOTCH „csepp alakú” ragasztószalag adagoló B

cikkszám típus ragasztó típusa méret db/doboz

126240100 CIPŐ - fekete Magic 810 19 mm x 33 m 12

126240220 KUTYUS - fehér Magic 810 19 mm x 33 m 12

Fekete színű magas sarkú cipő alakú ragasztószalag adagoló, egy tekercs Magic™ 810 

19 mm x 8,9 m ragasztószalaggal feltöltve. Már pink színben is elérhető!

Kutyus alakú ragasztószalag tépő, Magic™ 810-es ragasztószalaggal feltöltve. Ragasz-

tó mérete: 19 mm x 33 m.

SCOTCH cipő és kutyus formájú ragasztószalag adagoló C

cikkszám ragasztó típusa méret csom. egys. db/doboz

126220000 Magic 810 19 mm x 33 m 1 12

Fiatalos, max 19 mm széles szalagokhoz, Magic™ 810 19 mm x 33 m ragasztószalaggal 

feltöltve, négy színű szortiment

A szín NEM választható!

SCOTCH Csiga asztali ragasztószalag adagoló D

cikkszám méret ragasztó típusa csom. egys. db/doboz

126240200 19 mm x 7,5 m Crystal 1 12

126240210 19 mm x 7,5 m Magic 1 12

Fánk alakú ragasztószalag tépő, 19 mm x 7,5 m-es Magic és Crystal ragasztószalaggal 

töltve. Vidám színek, fi atalos design.

A szín NEM választható!

SCOTCH Fánk ragasztószalag adagoló E

7,6 
m

33 
m

33 
m

7,5 
m
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Ragasztószalagok

24 db

10 db

20 db

35 db

8 db

8 db

12 db

12 db

700 db

19 
mm

19 
mm

19 
mm

33 
m

33 
m

10 
m

25 
m

cikkszám megnevezés típus széles./hossz. tekercs/doboz

122630000 Crystal 600 19 mm x 33 m 24/144

122610000 Magic 810 19 mm x 33 m 24/144

122600000 Magic 810 12 mm x 33 m 24/144

Crystal: Kristálytiszta alapanyagból készült, fényes felülettel, hosszú évek elteltével 

sem sárgul meg.

Magic: A hagyományos irodai ragasztószalag, matt felületű, írható, papírra ragaszt-

va láthatatlan, nem sárgul, nem öregszik.

SCOTCH ragasztószalagok (egyenként dobozolt)A

cikkszám megnevezés típus széles./hossz. tekercs/doboz

122330010 írható 57312 19 mm x 33 m 10

122330020 írható 57335 19 mm x 10 m 10

122330030 clear prémium 57927 19 mm x 10 m 10

122330040 clear prémium 57928 19 mm x 33 m 10

Tesafi lm írható: Írható irodai szalag, szinte láthatatlan a világos színű papíron, ezért fénymá-

solható. Csaknem mindenféle tollal írható a felülete. Magas fokú öregedésállóság, csendes 

letekercselés jellemzi. A PP szalag oldószermentes ragasztóanyaggal rendelkezik.

Tesafi lm clear premium: A prémium minőségű tesafi lm® clear irodai szalag ideális 

láthatatlan ragasztási munkálatokhoz. Alkalmas javításra, csomagolásra is.

TESAFilm ragasztószalagokB

cikkszám szélesség/hosszúság tekercs/doboz

122050001 19 mm x 25 m 20

„Téped és tapad!” A cikkcakkos szélének köszönhetően, a szalag olló és adagoló 

nélkül kézzel téphető. Biztonságos használat, kristálytiszta szalag. 

PRITT „Olló nélkül” ragasztószalagC

cikkszám típus szélesség/hosszúság tekercs/doboz

122020000 transzparens 12 mm x 10 m 700

122270000 kristály 19 mm x 33 m 35

Átlátszó ragasztószalag irodai használatra.

AERO ragasztószalag (egyenként csomagolt)D

cikkszám típus szélesség/hosszúság tekercs/doboz

122030000 transzparens 12 mm x 10 m 12/960

122330000 transzparens 19 mm x 33 m 8

Átlátszó ragasztószalag irodai használatra.

TESA / NOPI ragasztószalagE

cikkszám megnevezés méret tekercs/doboz

122020020 Sintertop 12 mm x 10 m 12/720

122250100 Sintertop 19 mm x 33 m 8/480

Átlátszó 12 mm és 19 mm széles ragasztószalag 10 és 33 méter hosszúsággal. 

Zöld nyilas ragasztószalagF

12 
mm

10 
m

19 
mm

33 
m

12 
mm

10 
m

19 
mm

33 
m

12 
mm

10 
m

19 
mm

33 
m
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Csomagzárógép, csomagzáró szalag

1 db

1 db

1 db

36 db 72 db

36 db

36 db

50 
mm

50 
mm

9 
mm

48 
mm

48 
mm

48 
mm

25 
mm

25 
mm

AJÁNDÉK

RAGASZTÓ

66 
m

66 
m

66 
m

66 
m

50 
m

cikkszám típus méret db/doboz

126660000 670 50 mm 1

50 mm × 66 m-es ragasztószalaghoz ajánlott csomagzáró gép különböző méretű 

dobozok, csomagok tökéletes és kényelmes bezárásához.

MAS csomagzáró gép A

cikkszám típus méret db/doboz

126650100 57395 50 mm 1

Mindenféle csomag biztonságos, tökéletes és kényelmes lezárásához. 50 mm tekercs 

szélességig használható + csomagolószalaggal szállítva.

TESA csomagzáró gép B

cikkszám típus szalag színe méret db/doboz

122820100 gép 9 mm 1

122820000 szalag kék / zöld 9 mm x 66 m 16/192

122820020 szalag piros 9 mm x 66 m 16/192

122820087 szalag átlátszó 9 mm x 66 m 16/192

Kézi csomagzáró szalagok 9 mm-es vastagsággal. Mindenfajta csomaghoz használható.

Kézi csomagzáró gép + szalag C

cikkszám típus széles./hossz. tekercs/csomag db/doboz

122500000 havanna 48 mm x 66 m 6 36

122500100 transzparens 48 mm x 66 m 6 36

122520000 havanna 25 mm x 66 m 6 72

122520100 transzparens 25 mm x 66 m 6 72

122450200 fehér 48 mm x 66 m 6 36

Kíválóan alkalmas irodai és otthoni használatra is.

AERO csomagzáró szalag D

cikkszám típus széles./hossz. tekercs/csomag db/doboz

122440100 transzparens 48 mm x 50 m 6 36/2376

122450000 havanna 48 mm x 66 m 6 36/2376

122450100 transzparens 48 mm x 66 m 6 36/2376

122400000 havanna 25 mm x 66 m 6 72

122400100 transzparens 25 mm x 66 m 6 72

122440000 havanna 48 mm x 50 m 6 36/2376

Megbízható, prémium minőségű tesa® kartondoboz-lezáró szalag lezáráshoz és kötö-

zéshez, nehéz kartondobozok, csomagok és tasakok lezárásához, használható kötözésre, 

erős tapadás, nagy szakítószilárdság, alkalmazható hullámpapír és merev karton lezá-

rására is, egyenletes, csendes lecsévélés, minden tesa® kézi adagolóval használható, 

barna és átlátszó színben kapható.

TESA csomagzáró szalag E

cikkszám típus széles./hossz. tekercs/csomag db/doboz

122450300 havanna 48 mm x 66 m 6 36

122450310 transzparens 48 mm x 66 m 6 36

Kiváló minőségű csomagzáró szalag. Mérete 48 mm x 66 m.

Csomagzáró szalag Y F
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Ragasztószalag

12 db

6 db

6 db10 db

10 db20 db

12 db

16 db

6 db 33 db25 
mm

50 
mm

19 
mm

50 
mm

20 
mm

30 
mm

40 
mm

50 
mm

30 
mm

50 
mm

9 
mm

33 
m

5 
m

50 
m

20 
m

10 
m

25 
m

250 
m

10 
m

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz

126710000 kétoldalas 25 mm x 33 m 12

126710200 kétoldalas 50 mm x 33 m 6

126710400 kétoldalas 9 mm x 33 m 33

Mindkét oldalán ragadó ragasztószalag, ami jól használható rögzítésre, pl: szőnyegra-

gasztásra, fényképek rögzítésére.

SINTERTOP kétoldalas ragasztószalagA

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz

122360000 kétoldalas 56170 50 mm x 5 m 6

122360200 kétoldalas 56171 50 mm x 10 m 6

A tesa® általános célú kétoldalas szalag alkalmas szőnyegragasztásra, vagy különböző 

tárgyak végleges összeragasztására.

TESA kétoldalas ragasztószalagokB

cikkszám megnevezés típus szélesség/hosszúság db/doboz

122790000 háztartási 5085 19 mm x 50 m 16

122800000 háztartási 5087 30 mm x 50 m 10

122810000 háztartási 5089 50 mm x 50 m 6

Sokoldalú, általános célú festőszalag az alapvető festési-mázolási munkákhoz, kisebb 

kötegelésekhez, ragasztásokhoz, csomagoláshoz és jelöléshez. Erős tapadás a leg-

több felületen. Beltéren 36 órán belül nyom nélkül eltávolítható.

TESA Economy festőszalagokC

cikkszám megnevezés szélesség/hosszúság db/doboz

123000000 háztartási 20 mm x 20 m 20

123010000 általános 20 mm x 250 m 10

123020000 általános 30 mm x 250 m 10

123060000 általános 40 mm x 250 m 10

123070000 általános 50 mm x 250 m 10

Csomagolási célokra, hullámkarton dobozok, papírzsákok leragasztására, továbbá 

egyéb ipari célokra szolgáló papír enyvezett ragasztószalag. Környezetbarát.

Környezetbarát enyvezett papír ragasztószalagokD

cikkszám méret szín db/doboz

122720013 10 m fekete 12

122720099 10 m ezüst 12

122750099 25 m ezüst 12

Textil erősítésű polipropilénből készül. Kézzel könnyedén téphető. Vízálló, időjárásál-

ló, kültéri javításokhoz is használható. Fa, fém, műanyag és egyéb felületekre egyaránt 

alkalmazható. Biztos kötés és tökéletes tapadás a speciális ragasztóanyag miatt.

PATTEX Power Tape ragasztószalagokE

Sintertop
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Gyurmaragasztó, ragasztó roller, ragasztó spray

12 db
50g

35g
24 db

10 db5 db 8,4 
mm

14 
m

RAGASZTÓ ROLLER HELYES HASZNÁLATA!
A ragasztórollerekkel gördülékeny a ragasztás! 

Tiszta, gyors és pontos ragasztás végezhető velük: 

a ragasztóanyag nem folyik, nem maszatol. 

Könnyen és egyszerűen kezelhető. A működése 

a  hibajavító rollerével egyezik meg, csak a fedő-

festék helyett ragasztóanyag van a hordozósza-

lagon. 

Csak helyezze a hegyet a ragasztandó felületre, 

egyenletes, sima felületen, és húzza végig a rollert. 

A beragasztózott felületet simítsa a másik felületre. 

A ragasztóanyagot ne lehetőleg ne csúszós felü-

letre vigyük fel: pl. ha fotót ragasztunk papírra, 

érdemesebb a papíron végighúzni a rollert, és arra 

helyezni a fotót. 

Kétféle verziója is elérhető: (1) tartós ragasztásra 

és (2) visszaszedhető vagy ideiglenes ragasztásra 

is készülnek ragasztórollerek. (1) A tartós ragasz-

tásra szánt roller használható fotók beragasztásá-

ra albumba, akár papír, karton, műanyag felület-

re. Ragaszthatunk papírt vagy fotót üvegre vagy 

dekorálhatunk vele akár szekrényajtót is. A lényeg, 

hogy egyenletes legyen a felület, amire ragasz-

tunk. (2) A  visszaszedhető ragasztó használata 

után a felületek szétválaszthatók. Segítségével 

minden papírlap gyorsan és egyszerűen öntapa-

dós jegyzetlappá alakítható. Hasznos akkor is, ha 

ideiglenesen akarunk kihelyezni valahová fény-

képeket, papírlapokat, például a gyerekek rajzait 

vagy időszakos dekorációkat. Használata javasolt 

akkor is, amikor még csak tervezzük, mit hová aka-

runk helyezni az adott felületen és állandóan új 

helyre helyezzük a dekorációs elemeket. 

cikkszám kiszerelés db/doboz

120500000 50 g 12/72

Tiszta, biztonságos és egyszerű a használata. Nem szárad ki 1000x felhasználható. 

Alkalmas poszterek, kártyák, festmények, térképek, dísztárgyak, fotók és sok más 

rögzítésére. Tisztítja a pelyheket a ruha anyagáról illetve a piszkot a billentyűzetről.

BLU TACK gyurmaragasztó A

cikkszám kocka/doboz kiszerelés db/doboz

120450000 65 kocka 35 g 24

Egyszerűen, gyorsan és tisztán rögzíthet vele posztereket, fotókat, dekorációkat szinte 

bármilyen felületre. A gyurmaragasztó könnyedén eltávolítható és újra felhasználható. 

Oldószermentes.

PRITT Fix-it gyurmaragasztó B

cikkszám megnevezés típus méret db/doboz

121600000 utántölthető roller permanent 8,4 mm x 14 m 5

121600100 utántölthető roller non permanent 8,4 mm x 14 m 10

121620000 roller betét permanent 8,4 mm x 14 m 5

121620100 roller betét non permanent 8,4 mm x 14 m 10

Utántölthető, tartós és oldószer mentes ragasztó roller. Szalagszélesség: 8,4 mm, sza-

laghosszúság: 14 m. Tartós, tiszta, gyors és pontos ragasztás. 

PRITT ragasztó roller cserélhetős + betét C

cikkszám kiszerelés típus db/doboz

126800000 150 ml 100062/1 10

126800200 400 ml 100062 12

Egyszerűen, gyorsan és tisztán ragaszthat fotókat, dekorációkat szinte bármilyen 

felületre.

STANGER ragasztó spray permanent D

150
ml

10 db 400
ml

12 db
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Stift ragasztó, kenőfejes ragasztó

25 db12 db10 db

24 db12 db

25 db

12 db 20 db

cikkszám kiszerelés db/doboz

125710000 10 g 25/100

125720000 20 g 12/36

125730000 40 g 10/50

Erősen ragaszt papírt, kartont, fotót. Iskolai és otthoni feladatokra egyaránt hasz-

nálható. Tiszta, gyors, nagy kezdeti tapadás jellemzi. Henkel szabadalom: a ragasztó 

90%-ban természetes alapanyagokból készül, oldószermentes, 30°C-on ruhából ki-

mosható. Az első ragasztóstift - 1969 óta.

PRITT stift ragasztóA

cikkszám kiszerelés szín db/tálca

125740000 8 g fehér 24/192

125740010 15 g fehér 24/192

125740015 36 g fehér 12/216

125740020 15 g színváltós 24/192

Hagyományos stift: Ragasztó stift vidám fi atalos köntösben, irodai, otthoni és iskolai 

használatra. Alkalmas minden típusú papír tiszta és gyors ragasztására. Glicerin bizto-

sítja a sima és könnyed kenhetőséget. Ruhából kimosható.

Színváltós stift: Színes papírragasztó stift, amely jobban láthatóvá teszi, hogy a fe-

lületen hol van már ragasztó. Felkenve lila, majd 1 percen belül elszíntelenedik. Oldó-

szermentes, mérgező anyagot nem tartalmaz, ruhából kimosható.

NEBULÓ stift ragasztóB

cikkszám kiszerelés db/tálca

120140000 65 g 25/100

120140200 45 g 25/100

Folyékony, oldószermentes, mérgező anyagot nem tartalmazó, ruhából vízzel ki-

mosható papírragasztó. Praktikus kenőfejének köszönhetően a ragasztó könnyen 

és egyenletesen adagolható és kenhető, ezáltal elősegítve a tiszta ragasztást. Irodai, 

iskolai és otthoni használatra egyaránt ideális.

NEBULÓ kenőfejes ragasztóC

cikkszám kiszerelés típus db/doboz

120350100 40 g pen 12

120350200 40 g universal gel 20

120350210 100 g universal gel 20

Pritt Pen: Oldószermentes, folyékony papírragasztó irodai, otthoni és iskolai haszná-

latra. Praktikus adagolócsőrrel a ragasztó könnyen és egyenletesen vihető fel.

Pritt Universal Gél: Oldószermentes. Ragaszt textilt, parafát, fi lcet, papírt, kartont, 

bőrt, fémet, polisztirolt, üveget és sokféle műanyagot( kivéve PE és PP). Átlátszó, spe-

ciális adagolócsőrnek köszönhetően, könnyen adagolható.

PRITT oldószermentes ragasztóD
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Általános ragasztó

40 db

24 db

25 db

12 db

• Alkalmas a következő anyagok ragasztására: 

fa, fém, kő, kerámia, üveg, textil, műanyag (kivéve 

PE, PP, tefl on), polisztirol.

• UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ

• SZINTE BÁRMIT 

RAGASZT,

 BÁRHOVÁ

• MINDEN HELYZETBEN 

ERŐSEN RAGASZT

• RUGALMAS ÉS ÁTLÁTSZÓ

• 0% OLDÓSZER

• BEL- ÉS KÜLTÉRI 

FELHASZNÁLÁSRA

50
ml

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

120100000 általános 35 g 100

120101000 cseppmentes 35 g 100

120102000 általános 60 g 100

Sokféle anyagot megragaszt (papír, karton, fi lc, textil, bőr fa), ezért iskolai és háztartási 

célra egyaránt alkalmas. Jól kenhető, gyorsan száradó általános ragasztó. Folyékony 

(általános) és gél (cseppmentes) formában is kapható. Nem tartalmaz veszélyes oldószert.

PRITT Sulifi x általános ragasztó A

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

120010000 zöld 35g 25/100

120000000 zöld 60g 25/100

120010100 piros 35g 25/100

120000100 piros 60g 25/100

Hagyományos folyékony ragasztó általános használatra, oldószermentes kivitelben is.

TECHNOKOL Rapid folyékony ragasztó B

cikkszám megnevezés típus kiszerelés db/doboz

121230000 Pattex Repair univerzális 8 g 12

121241000 Pattex Total univerzális 50 g 12

Pattex Repair Extreme: Erősen és rendkívül gyorsan ragaszt szinte minden anyagot, 

oldószermentes, ruhából kimosható. Átlátszó, vízálló, ellenáll az idő viszontagságainak. 

Alkalmas üveg, kerámia, fém, műanyag, fa, bőr, papír és sok más anyag ragasztására. 

A ragasztás rezgés és hőálló (-50°C és + 120°C között).

Pattex Total Gél: SOKOLDALÚ ZSENI a ragasztók között. Oldószermentes, rugalmas, 

átlátszó univerzális ragasztó, amely szinte bármit ragaszt, bárhová.

PATTEX Repair extreme és PATTEX Total ragasztók C

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

120070000 univerzális 50 ml 40

Univerzális szuper erős ragasztó. Vízálló, a ragasztás ellenáll a híg savnak és a lúgok-

nak. Rendkívül sokféle anyagot megragaszt, mint pl.: gumi, bőr, fi lc, kemény pvc, fém, 

stb. 110 °C-ig hőálló. Toluolmentes.

PALMATEX folyékony erős ragasztó D
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Pillanatragasztó

15 db

12 db

12 db

cikkszám kiszerelés db/doboz

121000000 3 g 15

Általános célú pillanatragasztó.

FERROBOND pillanatragasztóA

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

121080000 Univerzális 3 g 12

121100000 gél, Power Flex 3 g 12

121140000 ecsetes 5 g 12

122100010 gél, Power Easy 3 g 12

121200000 univerzális Precision 5 g 12

Univerzális pillanatragasztók. Egyszerűen nyitható, a kupakban lévő elzáró tű gon-

doskodik arról, hogy a tubus ne száradjon be. Bőr, porcelán, fa ,fém, gumi, papír, a 

legtöbb műanyag stb. ideális ragasztója. 

A Gel függőleges és porózus területeken is, a Precision a nehezen hozzáférhető 

helyeken is használható.

Az Universal víz- és mosogatógépálló. A Power Flex gél száradás után is rugalmas 

és ütésálló, vízálló. A Power Easy gél nem ragasztja össze azonnal az ujjait a hosszabb 

nyitott idő miatt. Az Ecsetes kiváló nagyobb, egyenetlen felületek ragasztására.

LOCTITE Super Attak pillanatragasztó családB

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

121010010 gél 3 g 24

Szuperragasztó. Másodpercek alatt szilárdan ragaszt. Ideális ragasztó különféle javítá-

sokhoz, gél alapú vegyület. Minden sima, kemény anyaghoz mint a porcelán, a kerá-

mia, a fa, a bőr, a fémek, a gumi és különféle műanyagok.

PAX pillanatragasztó

24 db

C

cikkszám típus kiszerelés db/doboz

121060000 gél 3g 12/288

Általános célú pillanatragasztó.

WEBER’S pillanatragasztó D

B1B1

B2

B2

B3

B3

B4

B4

B5

B5


