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Váltsd valóra a képzeleted!

Próbáld ki a Kompakt Flex  
hibajavító rollert!

A Pritt új, egyszerhasználatos hibajavító rollerével most 
kényelmesebb a hibajavítás, mint valaha! Flexibilis 
hegyének köszönhetően a megfelelő szögben illesz-
kedik a felülethez, és egyszerűen, tisztán halad rajta.  
Még több rugalmasság a mindennapi életben!
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ragasztás, hibajavítás

Újrahasznosított 50%-ban újrahasznosított Környezetbarát

9
ml Űrtartalom

10 db
Csomagolási egység Eldobható

4,2 
mm Hibajavító szélesség

10 m
Hibajavító hosszúság Cserélhető

Oldószermentes Gyerekbarát Csak rendelésre

Szalagos Ragasztószalag szélesség
19 

mm Ragasztószalag hosszúság
33 
m

ÍrhatóKézzel téphetőKétoldalas ragasztószalag

Hibajavító toll • Hibajavító roller • Hibajavító folyadék 
• ragasztószalag adagoló • ragasztószalag • ragasztó bélyegző • ragasztó pont 

• Csomagzáró gép • Csomagzáró szalag • kétoldalas ragasztószalag 
• festőszalag • gyurmaragasztó • ragasztó roller  

• ragasztóspray • stift ragasztó • ragasztó eltávolító spray • kenőfejes ragasztó 
• folyékony ragasztó • pillanatragasztó • ragasztópisztoly



7

160 RAGASZTÁS, HIBAJAVÍTÁS

Hibajavító toll, hibajavító roller, hibajavító folyadék

2x8
ml

12 db

cikkszám kiszerelés db/doboz
140480000 2x8 ml 12

Hibajavító toll precíz fém heggyel. Hajszálvékony hibajavítás, egyszerű és pontos, 
rendkívül jó fedőképesség, gyorsan szárad.

PRITT Pocket Pen fémcsúcsos hibajavító tollB

20
ml

8
ml

5 mm 8 m 10 db

10 db

12 db

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
140470000 CLP-300 8 ml 12
140470300 CLT-205 5 mm / 8 méter 10

Clp-300: Rozsdamentes acél hegyű, triklóretánmentes, pigmentes tintájú gyorsan 
száradó korrektor, kézi és gépírások gyors javítására.
Clt-205: Klipszes, flexibilis fejű száraz korrektor, használat után azonnal írható felü-
letet ad. Szalagméret: 5 mm x 8 méter.

UNI hibajavítókC

cikkszám megnevezés kiszerelés db/doboz
140010000 szeszes 20 ml 10

Egyszerű szövegjavítást tesz lehetővé. Rendkívüli fedőképességű. Gyorsan szárad.  
Rövid időn belül átírható, oldószeres.

PRITT Fluid hibajavító folyadékD

18
ml

20
ml

10 db

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
140050000 szeszes, Classic 18 ml 10
140051000 vizes, Eco 18 ml 10
140052000 szett 2x20 ml 10

stanger Classic hibajavító folyadék: Oldószeres hibajavító ecsetes véggel, amely 
megkönnyíti a hibajavítást. 18 ml-es kiszerelésben kapható.
stanger eco hibajavító folyadék: Vízbázisú, ecsetes hibajavító folyadék. Jól szárad 
és kitűnően fed. Minden papírfajtára használható. Iskolás gyermekek is használhat-
ják. 18 ml-es kiszerelésben. 
stanger hibajavító készlet: Praktikus szett. Tartalmaz egy flakon Classic hibajavítót 
és egy hígítót. 2x20 ml-es kiszerelésben.

STANGER hibajavító folyadék és hibajavító szettE

cikkszám kiszerelés db/doboz
140470400 10 ml 12

Gyorsan száradó hibajavító toll hajszálvékony hibajavításra, precíz fém heggyel, 
10 ml kiszerelésben.

OPTIMA hibajavító tollA

10
ml

12 db
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Hibajavító folyadék, hibajavító roller

10 db4
 mm 6 m

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140451000 betét 4 mm/ 6 m 10
140450000 cserélhető betétes 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 hibajavító B

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140200015 eldobható 5 mm / 8m 24

Hibajavító roller eldobható kivitelben. 5 mm-es szélességben.

ECONOMIX hibajavító roller D

24 db5
 mm 8 m

cikkszám szélesség/hosszúság db/doboz
140200020 5 mm x 5m 12

Nyomógombos, visszahúzható hibajavító roller eldobható kivitelben. 5mm-es szé-
lességgel.

OPTIMA nyomógombos hibajavító C

12 db5
 mm 5 m

5
 mm 8 m 5 m 12 db

3 db/csomag

1

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140390000 1 eldobható - 101059 5 mm/ 8 m 12
140390001 2 eldobható, mini - 12001 5 mm/ 5 m 12

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

Stanger All Cover hibajavító roller E

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
140020011 ecsetes, vízbázisú 20 ml 10
140020010 szett, ecsetes, oldószeres 2x20 ml 10

vízbázisú: Tökéletes segítő kéz a hibajavításhoz. A gyors és tiszta javításokhoz ajánl-
juk. Nagy felületekre kiválóan alkalmas. Gyorsan szárad, vízbázisú a természet meg-
óvása érdekében.
oldószeres szett: Mindennapi segítő kéz a hibák tökéletes kijavításához. Nagy fe-
lületek, hibák javítására, optimálisan lefedi a kijavítandó felületet. Gyorsan szárad, 
oldószeres hibajavító. A dobozban 1-1 db hibajavító és hígító található egyenként 
20 ml-es kiszerelésben.

PELIKAN hibajavító folyadék A

2

20
ml

10 db
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Hibajavító roller

4,2
mm 7 m 10 db

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140140000 eldobható 4,2 mm / 7 m 10

Azonnal felülírható, kicsi és könnyen kezelhető. Ideális iskolai és otthoni felhasználás-
ra. Oldószermentes. Újrahasznosítható.

PRITT Mini hibajavító rollerB

6
mm

4,2
mm10 m 10 m 10 db

4,2
 mm 10 m 10 db

5
 mm 5,5 m 6 m

12 db24 db

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140200000 R101: eldobható 5 mm / 5,5 m 24
140210000 R201: cserélhető betétes 5 mm / 6 m 24
140211000 R201: utántöltő betét 2 db-os 5 mm / 6 m 12
140200010 24 db-os roller displayben 5 mm / 5,5 m 24
140211100 R301: cserélhető betétes 5 mm / 8 m 24
140211200 R301: utántöltő betét 2 db-os 5 mm / 8 m 12

Korrekciós roller valamint utántöltő betét. Kényelmes száraz javítás, azonnali felülírha-
tóság jellemzi. Oldószer nélküli – 5 mm széles és 5,5 m, 6 m vagy 8 m hosszú.

PAX hibajavító roller + betétE

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140181200 eldobható 6 mm / 10 m 10
140181000 eldobható 4,2 mm / 10 m 10

Eldobható hibajavító roller. Gyors, pontos, száraz hibajavítás. A papír nem hullámo-
sodik, azonnal írható. Gépírás javítására javasolt. Újrahasznosítható, oldószermentes.

PRITT Compact flex hibajavító rollerC

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140190000 oldalirányú 4,2 mm / 10 m 10

Hibajavító roller oldalirányú használattal a kényelmes javítás érdekében!
A ház 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül. Egyszerű, tiszta, száraz hibajaví-
tás. A papír nem hullámosodik, azonnal átírható. 

PRITT ECOflex hibajavító rollerD

4,2 
mm

6 
mm 12 m 10 db

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
140310600 cserélhető betétes roller 6 mm / 12 m 10
140330600 betét 6 mm / 12 m 10
140310500 cserélhető betétes roller 4,2 mm / 12 m 10
140330500 betét 4,2 mm / 12 m 10

Tiszta, száraz, pontos hibajavítás. A betét 50%-ban újrahasznosított műanyagból ké-
szül. Oldószermentes. A 4,2 mm széles szalag gépírás, a 6 mm-es kézírás vagy több-
soros szöveg javítására ajánlott. Utántölthető.

PRITT Refill hibajavító roller + betétA

100%

8 m
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Ragasztószalag adagoló

30 db

1 db

24 db

12-19 
mm

19 
mm

19 
mm

cikkszám szín típus méret db/doboz
126020113 fekete 740 12-19 mm 30

Ragasztószalag tépő 12-19 mm-es ragasztószalaghoz. Műanyag kivitel. Ragasztósza-
lagot nem tartalmaz.

MAS ragasztószalag adagoló A

cikkszám típus méret db/doboz
126020000 Golf 19 mm 1

Ragasztószalag tépő 19 mm-es ragasztószalaghoz. Műanyag kivitel. Ragasztószalagot 
nem tartalmaz.

GOLF ragasztószalag adagoló C

cikkszám típus méret db/doboz
126410000 átlátszó 19 mm 24

Ragasztószalag tépő 19 mm-es ragasztószalaghoz. Műanyag kivitel. Ragasztószalagot 
nem tartalmaz.

Ragasztószalag adagoló F

cikkszám szín típus méret db/doboz

1260202 00 kék 640 12-19 mm 48
További színek: 
fekete 13  piros 20  világoszöld 40  citromsárga 70  narancs 80  fehér 90

Nehezékkel ellátott asztali celluxtépő, stabil elhelyezési lehetőség, könnyű kezelhető-
ség. Vidám fiatalos színek. Súly: 225 g. Ragasztószalagot nem tartalmaz.

MAS ragasztószalag adagoló B

48 db12-19 
mm

1 db19 
mm

cikkszám típus méret db/doboz
126200200 asztali 19 mm 1

Csúszásmentes talp. Az adagoló 19 mm szélességig valamennyi ragasztószalaghoz 
használható. Ragasztószalagot nem tartalmaz.

TESA Smart ragasztószalag adagoló D

Csúszás- 
mentes 

talp

cikkszám típus méret db/doboz
126200100 egyujjas 19 mm 16

Ergonomikus, egyujjas ragasztószalag adagoló, amely egyszerűen és kényelmesen 
használható, mivel szabaddá teszi mindkét kezét. Elérhető négyféle színben, a szín 
nem választható.

TESA egyujjas ragasztószalag adagoló E

16 db19 
mm

ajándék

ragasztó
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Asztali ragasztószalag adagoló, ragasztószalag

12 db19 
mm

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 asztali ragasztószalag adagolóA

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
126400100 Karim Rashid 19 mm x 7,5 m 12
126400200 Cica 19 mm x 8,9 m 12

Fiatalos design, max. 19 mm széles szalagokhoz, Magic™ 810 19 mm x 33 m ragasztó-
szalaggal feltöltve, négyféle színű szortiment. A szín NEM választható!

SCOTCH asztali ragasztószalag adagolóB

24 db19 
mm

33 
m

cikkszám megnevezés típus szélesség/hosszúság tekercs/doboz
122630000 Crystal 600 19 mm x 33 m 24
122610000 Magic 810 19 mm x 33 m 144
122600000 Magic 810 12 mm x 33 m 144

Crystal: Kristálytiszta alapanyagból készült, fényes felülettel, hosszú évek elteltével 
sem sárgul meg.
magic: Hagyományos irodai ragasztószalag, öregedésálló, matt felületű, írható, 
 papírra ragasztva láthatatlan, nem sárgul.

SCOTCH ragasztószalagok (egyenként dobozolt)C

12 
mm

144 db

48 db19 
mm

33 
m

cikkszám típus méret db/doboz
122640000 811 19 mm x 33 m 48

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. Egyenként dobozolt.

SCOTCH Magic eltávolítható ragasztószalagD

20 db19 
mm

25 
m

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” ragasztószalagE

cikkszám szélesség/hosszúság db/doboz
122330050 19 mm x 25 m 10

Kézzel könnyen téphető, átlátszó, öregedésálló ragasztószalag, amely megbízható ta-
padást biztosít számtalan otthoni vagy irodai felhasználási cél kivitelezésére.

TESA kézzel téphető ragasztószalagF

10 db19 
mm

25 
m

12 db19 
mm
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Ragasztószalag, ragasztó bélyegző, ragasztópont

cikkszám típus szélesség/hosszúság tekercs/doboz
122020000 átlátszó 12 mm x 10 m 80
122270000 átlátszó 19 mm x 33 m 35

Átlátszó ragasztószalag irodai használatra.

SINTERTOP ragasztószalag (egyenként csomagolt) A

cikkszám típus szélesség/hosszúság tekercs/csomag
122330000 transzparens 15 mm x 33 m 10

Átlátszó ragasztószalag irodai használatra. Kiváló ár-érték arányú irodai szalag.

TESA ragasztószalag C

Sintertop

cikkszám típus szélesség/hosszúság tekercs/torony
122020020 kristály 12 mm x 10 m 12
122250100 kristály 19 mm x 33 m 8

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

SINTERTOP zöld nyilas ragasztószalag B Sintertop

10 db15 
mm

33 
m

cikkszám típus szélesség/hosszúság db/doboz
120510000 kétoldalas 8,4 mm x 10 m 8

Új ragasztási technológia! Sosem volt még ilyen izgalmas és egyszerű a ragasztás. 
Gyors és tiszta megoldás. 8,4 mm-es kétoldalú ragasztónégyzeteket adagol, kb. 1100 
ragasztáshoz elegendő. Rendkívül erős tapadóerővel rendelkezik, még a ragasztó-
rollereknél is erősebb.

TESA ragasztó bélyegző D

8 db8,4 
mm

10 
m

cikkszám típus kiszerelés csomag/doboz
126920010 kétoldalas, átlátszó 72 db 40

A tesa TACK kétoldalú ragasztópöttyöket kicsi és könnyű tárgyak rugalmas és rö-
vid távú rögzítéséhez fejlesztették ki. Egyszerű és tiszta, nem hagy zsíros nyomot. 
A mágnesek és rajzszögek intelligens alternatívája.

TESA Tack ragasztópont E

20 db

35 db19 
mm

33 
m

80 db12 
mm

10 
m

12 db12 
mm

10 
m

8 db19 
mm

33 
m
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Csomagzáró gép, csomagzáró szalag

1 db

1 db

1 db

36 db

36 db

50 
mm

50 
mm

9 
mm

48 
mm

48 
mm

25 
mm

ajándék

ragasztó

66 
m

66 
m

66 
m

50 
m

cikkszám típus méret csomagolási egység
126650200 E40701 50 mm 1

Kézi csomagzáró gép a nagyméretű dobozok lezárásához, nagy kopásállóságú fém 
alkatrészekkel. Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően a készülék tökéletesen 
kézre áll, könnyű vele dolgozni. A készülék szabályozható feszítő 
mechanizmussal van ellátva és fém vágórésszel rendelkezik, 
a ragasztószalag pontos vágásához.

ECONOMIX csomagzáró gépA

cikkszám típus méret csomagolási egység
126650100 57395 50 mm 1
126650000 6300

Mindenféle csomag biztonságos, tökéletes és kényelmes lezárásához. 50 mm tekercs 
szélességig használható, csomagolószalaggal szállítva.

TESA csomagzáró gépB

cikkszám típus szalag színe méret csomagolási egység
122820100 gép 9 mm 1
122820020 szalag piros 9 mm x 66 m 1
122820087 szalag átlátszó 9 mm x 66 m 1
122820021 szalag nemzeti szín 9 mm x 66 m 1

Kézi csomagzáró szalagok 9 mm-es szélességgel. Mindenfajta csomaghoz használhatók.

Kézi csomagzáró gép + szalagC

cikkszám szín 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

Kiválóan alkalmas irodai és otthoni használatra is.

AERO csomagzáró szalagD

cikkszám szín széles./hossz. tekercs/csomag db/doboz
122450000 havanna 48 mm x 66 m 6 36
122450100 transzparens 48 mm x 66 m 6 36
122440000 havanna 48 mm x 50 m 6 36
122440100 transzparens 48 mm x 50 m 6 36

Megbízható, prémium minőségű tesa® szalag, nehéz kartondobozok, csomagok és 
tasakok, hullámpapír és merev karton lezárásához. Használható kötözésre is. Erős ta-
padás, nagy szakítószilárdság, egyenletes, csendes lecsévélés. Minden tesa® kézi ada-
golóval használható, barna és átlátszó színben kapható.

TESA csomagzáró szalagE

36 db48 
mm

60 
m

cikkszám típus széles./hossz. tekercs/csomag db/doboz
122450300 havanna 48 mm x 60 m 6 36
122450310 transzparens 48 mm x 60 m 6 36
122450200 fehér 48 mm x 66 m 6 36
450044697 piros 48 mm x 66 m 6 36

Kiváló minőségű csomagzáró szalag. 

Csomagzáró szalag YF

66 
m

630057395

72 db
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Kétoldalas ragasztószalag, festőszalag, jelölőszalag

cikkszám szín szélesség/hosszúság db/doboz
122760000 kétoldalas 12 mm x 25 m 12
122760020 kétoldalas 15 mm x 25 m 12
122760040 kétoldalas 19 mm x 25 m 12
122760060 kétoldalas 38 mm x 25 m 6
122760080 kétoldalas 45 mm x 25 m 6

Mindkét oldalán ragadó ragasztószalag, ami jól használható rögzítésre, például: sző-
nyegragasztásra.

MAS kétoldalas ragasztószalag A

cikkszám szín 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, például: sző-
nyegragasztásra, fényképek rögzítésére.

VIBAC kétoldalas ragasztószalag B

12 db

6 db

6 db 33 db25 
mm

50 
mm

50 
mm

9 
mm

33 
m

5 
m

10 
m

cikkszám megnevezés típus szélesség/hosszúság db/doboz
122360000 kétoldalas 56170 50 mm x 5 m 6
122360200 kétoldalas 56171 50 mm x 10 m 6
122360300 kétoldalas 56172 50 mm x 25 m 6

A tesa® általános célú kétoldalas szalag alkalmas szőnyegragasztásra, vagy különböző 
tárgyak végleges összeragasztására.

TESA kétoldalas ragasztószalag C

25 
m

12 db6 db12-45 
mm

25 
m

6 db10 db

10 db20 db

16 db19 
mm

50 
mm

20 
mm

30-50 
mm

30 
mm

50 
m

20 
m

250 
m

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 96 órán belül nyom nélkül eltávolítható.

TESA Standard festőszalag D

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 ragasztószalag F

cikkszám megnevezés szín szélesség/hosszúság db/doboz
122470200 jelölő fekete/sárga 50 mm x 33 m
122470300 jelölő piros/fehér 50 mm x 33 m

Kézzel is eltéphető, erős PVC-szalag. Nagyon jó tapadás különféle felületeken, nagyfo-
kú csiszolástűrés. Veszély jelöléséhez, valamint mozgatható és irodai tárgyak azonosí-
tásához és jelöléséhez. 

TESA jelölő ragasztószalag E

50 
mm

33 
m
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Ragasztószalag, gyurmaragasztó, ragasztó roller, ragasztóspray

12 db10 
m

25 
m

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 ragasztószalagokA

12 db
50 g

35 g
24 db

10 db5 db8,4 
mm

16 
m

cikkszám kiszerelés db/doboz
120500000 50 g 12

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 gyurmaragasztóC

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 Multi-Fix gyurmaragasztóD

cikkszám megnevezés típus méret db/doboz
121630000 utántölthető roller permanent 8,4 mm x 16 m 5
121631000 utántölthető roller non permanent 8,4 mm x 16 m 5
121640000 roller betét permanent 8,4 mm x 16 m 10
121641000 roller betét non permanent 8,4 mm x 16 m 10

Utántölthető, tartós és oldószer mentes ragasztó roller. Tiszta, gyors és pontos ragasz-
tás. A permanent változat a méhsejt szerkezetnek köszönhetően kiválóan ragaszt, és 
pontosan, tisztán felvihető. A non permanent változat újra könnyen szétválasztható. 
Használatával bármelyik papírlap öntapadós jegyzetlappá alakítható.

PRITT utántölthető ragasztó roller + betét E

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
126800000 100062/1 150 ml 10
126800200 100062 400 ml 12

Egyszerűen, gyorsan és tisztán ragaszthat fotókat, dekorációkat szinte bármilyen  
felületre.

STANGER ragasztóspray permanentF

150
ml

10 db 400
ml

12 db

cikkszám méret szín db/doboz
122470000 10 m x 50 mm ezüst 6

Minden professzionális megoldáshoz, legyen az barkácsolás vagy kötözés, kötegelés, 
megerősítés, megjelölés és még sok más tevékenység. Mindennapos, egyszerű meg-
oldások, gyors és könnyű javítások. Nagyon jól tapad mindenféle felülethez. Hideg- és 
hőálló, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt. Kézzel téphető, oldószermentes.

TESA extra power szövetszalagB

6 db10 
m

50 
mm
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Ragasztóspray, ragasztó-eltávolító spray, stift ragasztó, kenőfejes ragasztó

cikkszám kiszerelés db/doboz
126801100 200 ml 12

Megbízhatóen eltávolítja a legtöbb ragasztóanyag maradékot. Eltávolítja a zsír, kát-
rány, gyanta és egyéb foltok maradványait. Nyom nélkül elpárolog, bejut még a nehe-
zen hozzáférhető helyekre is. Szilikonmentes.

TESA ragasztó-eltávolító spray B

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
126801000 60042-00001-00 300 ml 12

Nagy felületek tiszta, gazdaságos, biztonságos és gyors rögzítéséhez. Megfelelő az 
egyenes vagy kissé egyenetlen felületű, könnyű és közepes súlyú anyagok ragasztá-
sához. Finoman és egyenletesen szóródik. Gyorsan szárad. Nedvesség- és hőmérsék-
letálló -20°C-tól +60°C-ig. Polisztirénhabhoz megfelelő. Szilikonmentes.

TESA ragasztóspray A

cikkszám kiszerelés db/tálca
125710000 10 g 25
125720000 20 g 12
125730000 40 g 10

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, 20°C-on ruhából ki-
mosható. Az első ragasztóstift - 1969 óta.

PRITT stift ragasztó C

cikkszám kiszerelés szín db/tálca
125740000 8 g fehér 24
125740010 15 g fehér 24
125740015 36 g fehér 12
125740020 15 g színváltós 24

Hagyományos stift: Ragasztó stift vidám fiatalos 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 ragasztó D

25 db

cikkszám kiszerelés db/tálca
120140000 65 g 25
120140200 45 g 25

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 ragasztó E

300
ml

12 db

200
ml

12 db

45 g65 g

24 db
8 g 15 g

12 db
36 g

25 db
10 g

12 db
20 g

10 db
40 g
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Folyékony ragasztó

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
120350100 pen 40 g 12
120350400 univerzális toll 23 g 25
120350300 univerzális 2in1 50 g 6

pritt pen:  Oldószermentes folyékony papírragasztó irodai, otthoni és iskolai haszná-
latra. Praktikus adagolócsőrrel a ragasztó könnyen és egyenletesen vihető fel.
pritt universal: Ragaszt textilt, parafát, filcet, papírt, kartont, bőrt, fémet, polisztirolt, 
üveget és sokféle műanyagot (kivéve PE és PP). Átlátszó, speciális adagolócsőr a köny-
nyebb adagoláshoz.

PRITT oldószermentes ragasztóA

100 db

25 db

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, filc, 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 Sulifix általános ragasztóB

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
120010000 zöld 35 g 25
120000000 zöld 60 g 25
120010100 piros 35 g 25
120000100 piros 60 g 25

piros: papír, karton, bőr, textil, fa, műanyag, üveg és porcelántárgyak ragasztására, 
gyors tartós kötést biztosít. Iskolai és barkács célokra egyaránt javasolt.
zöld: KÁROS oldószerektől mentes. Papír, karton, bőr, textil, fa, porcelán és egyes mű-
anyag tárgyak kis felületen történő ragasztására, iskolai és barkács célokra egyaránt 
javasolt. 

TECHNOKOL Rapid folyékony ragasztóC

cikkszám megnevezés típus kiszerelés db/doboz
121240000 Repair Epoxy univerzális 6 g 48
121241000 Total univerzális 50 g 12

pattex repair epoxy: Két komponensű epoxi ragasztó. Használata gyors és egyszerű, 
2-4 percen belül megköt, színtelen színűre szárad. Alkalmas üveg, fa, porcelán, kerá-
mia, fém, karton, műanyag, bőr, gumi ragasztására.     
pattex total: SOKOLDALÚ ZSENI a ragasztók között. Oldószermentes, rugalmas, átlát-
szó univerzális ragasztó, amely szinte bármit ragaszt, bárhová.

PATTEX Repair Epoxy és PATTEX Total ragasztókD

35 g 60 g

35 g 60 g

40 db50
ml

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
120070000 univerzális 50 ml 40

Univerzális erősragasztó. Vízálló, a ragasztás ellenáll a híg savaknak és a lúgoknak. 
Rendkívül sokféle anyagot megragaszt, mint például: gumi, bőr, filc, kemény PVC, fém 
stb. 110°C-ig hőálló. Toluolmentes.

PALMATEX folyékony, erősragasztóE

12 db
40 g

25 db
23 g

6 db
50 g

6 g
48 db 12 db

50 g
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Pillanatragasztó, ragasztópisztoly

15 db

12 db

12 db

cikkszám kiszerelés db/doboz
121000000 3 g 15

Nagyszilárdságú kötést biztosít fém, gumi, porcelán és néhány kemény műanyag 
felületen. Háztartásban, iparban történő felhasználásra egyaránt javasolt kiváló mi-
nőségű pillanatragasztó.

FERROBOND szuper erős univerzális  
pillanatragasztó

A

cikkszám megnevezés típus kiszerelés db/doboz
121080000 1 Univerzal folyékony, vízálló 3 g 12
121100000 2 Power Flex gél, rugalmas 3 g 12
121140000 3 Brush one ecsetes, vízálló 5 g 12
122100010 4 Power Easy gél, oldószermentes 3 g 12
121200000 5 Precision extra hosszú csőr 5 g 12

univerzális pillanatragasztó. Egyszerűen nyitható, a kupakban lévő elzáró tű gon-
doskodik arról, hogy a tubus ne száradjon be. Bőr, porcelán, fa, fém, gumi, papír, vala-
mint a legtöbb műanyag stb. ideális ragasztója. Víz- és mosogatógépálló. 
power flex gél: Gumitartalmú pillanatragasztó gél. Száradás után is rugalmas és víz-
álló. Sűrű és cseppmentes ragasztóanyag, így a függőleges és porózus felületekhez is 
használható. Pár másodpercig az összeillesztés után igazítható. A kupakban lévő tű 
beszáradásmentes használatot biztosít. 
brush one - ecsetes: Egyenletes fedést biztosít az ecsettel. Kifolyásmentes biztonsá-
gi tartály. Nagyobb vagy egyenetlen felületek ragasztásához javasoljuk. Makettek és 
műköröm ragasztására is alkalmas.
power easy: Nem ragasztja össze azonnal az ujjait. Legalább kétszer hosszabb kezdeti 
száradási idő mint a folyékony Loctite Super Attak pillanatragasztó esetében. Kicsit 
több idő van a ragasztandó darabok pontos összeillesztésére, igazítására. Sűrű és 
cseppmentes. 
precision: Extra hosszú csőr a nehezen hozzáférhető helyekhez. Egyedülálló flakon 
a biztonságos használathoz és tároláshoz. Beszáradásmenetes kupak. Gazdaságos 
kiszerelés

LOCTITE Super Attak pillanatragasztó család B

cikkszám típus kiszerelés db/doboz
121060000 gél 3 g 12

Általános célú pillanatragasztó.

WEBER’S pillanatragasztó D

3 g

3 g 5 g

3 g

1 2

3 4 5

cikkszám típus db/csomag
450017700 Ragasztó pisztoly 40 w  
699400000 Ragasztó pisztoly  15 w
699420100 Ragasztó pisztoly betét ø11 mm x 200 mm 5
699420000 Ragasztó pisztoly betét ø7 mm x 200 mm 5

Kreatív és dekorációs célra ajánljuk. 220 V-ról működtethető
40 W: Ragasztó pisztoly + 2 db 10 cm-es ragasztó betét. 11 mm átmérőjű betét való 
hozzá. Teljesítmény: 40 w.
15 W: Ragasztó pisztoly + 2 db 10 cm-es ragasztó betét. 7 mm átmérőjű betét való 
hozzá. Teljesítmény: 15 w.

Ragasztópisztoly E

5 db
15 W 40 W



RAGAD

Az új Pritt ragasztó rollerek a ragasztószalagok új generációját hozzák el.
Köszönhetően a méhsejt szerkezetnek kíválóan ragasztanak, és pontosan, tisztán felvihetőek.

A természet igazolta!
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