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arecal S80 Fix-it Ultra ragasztó
Fix, hogy tart és Ultra erős...

Az új arecal S80 szerkezeti ragasztót kifejezetten nagy igénybevételnek kitett felületek, anyagok ragasztására
ajánljuk. Módosított polimer bázisú, fehér színű, nagy sűrűségű 1K termék. UV- és időjárás álló. –40 ºC-tól +100 ºC-ig
hőálló. Bőrösödési idő 10-15 perc. Kötési idő 2-3 mm/24 h. Szakítószilárdsága 26 kg/cm². Nagy kezdeti tapadásának
köszönhetően – külön rögzítés nélkül – akár egy 35 kg-os tárgyat is felrakhat vele egy függőleges felületre.*
Alkalmas: üveg, tükör, porcelán, poliészter, fa, acél, nemesacél, eloxált alumínium, színesfémek, építőanyagok,
természetes kövek, stb. ragasztására.
Fontos megjegyzés(ek): A termékhez ipari minőségű kartus kinyomót használjon. Szállítása –15ºC-ig lehetséges.
Tartósan sötét helyen besárgulhat.
*megfelelő mennyiségű ragasztó esetén
cikkszám: 0898 480

Pica markerek
A profi szakemberek tudják, mi a jó!
Innovatív jelölő eszközök az ipar minden részére.
PICA ink tollak:

cikkszám: 0 695 900 002 (fekete), 0695 900 003 (kék)
0695 900 004 (vörös)
Alkohol és spiritusz bázisú tintával töltött termékek, a legtöbb sima és száraz felület
jelöléséhez. A vonal vastagsága 1-2 mm, amely a rozsdamentes acél hegynek
köszönhetően mindig ugyanakkora marad (a hagyományos filcek hegye szétnyílik).
A termék hegye kb. 8-10 mm-t képes lekopni, mivel a hegyet körülvevő henger fel
tud csúszni a tollba. Nagyon tartós termék! Használható műanyagon, fémen, üvegen,
csempén vagy bármilyen sima felületen. Kék, vörös, fekete színben.
PICA dry toll:
cikkszám: 0 695 900 001
Száraz jelölésre alkalmas termék, alapesetben 1 db grafit betéttel szállítva. A termék tokjában hegyező is található, így vastag és vékony vonalat is húzhatunk, valamint nem kell késsel
élezni. Egy betét hossza kb. 10 cm! Különböző színek, külön rendelhetők (csak betétek).
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PICA tartalékbetét: cikkszám: 0 695 900 011 (fehér/kék/zöld), 0695 900 012 (grafit)
0695 900 010 (sárga/vörös/grafit)
A grafit betét előnyei: zsíros, olajos, nedves felületen is fog, könnyen letörölhető, fáról
leradírozható. Minden felületen használható, még erősen barázdáltakon is (pl.: vakolat).
A színes betétek előnyei: jól láthatóak, írásképük vízálló, nehezen
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reca zsírzógomb-szortiment
Áttekinthető készlet karbantartáshoz, három különböző méret négy különböző formában. Egyenes beüthető, egyenes menettel, 45 fok menettel és 90 fok menettel összesen
600 db horganyzott kivitelben, ütésálló VISO dobozban. Részletes méretezés a szortiment prospektusban.
cikkszám: 0956 986

reca Unicon fúrókészlet
Többcélú, hengeres szárú keményfém betétes fúrók 4-5-6-8-10 és 12 mm átmérőben.
Különböző kőzetekhez, csempéhez, kerámiához, műanyaghoz, puha- és keményfához,
fémekhez max. 3 mm vastagságig. A precízen élezett keményfém vágóélek vörösréz–
mangán keményforrasztással vannak rögzítve, 1.200 ºC-on.
cikkszám: 0650 001 007

reca kombinált ütőszerszám-készlet
Reca minőségű készlet mindenkinek!
Króm–vanádium acélból készült, nagyon könnyen köszörülhető.
Tartalma: 1 db pontozó, 1 db keresztvéső, 2 db lapos véső és 2 db kúpos kiütő. Masszív
acél kazettában.
cikkszám: 0704 190

reca omega szorító-készlet
A készlet tartalma: 2 db 200x100, 2 db 300x140, 1 db 400x120 mm szorítótávolságú termék. Masszív kovácsolt, profilacélból készült szárral és fa markolattal rendelkezik. A szár
és a fix pofa nem merőleges egymásra, a megszorításkor kerül derékszögű helyzetbe,
ezért biztonságosan teljes felületen érintkezik a pofa az anyaggal. Nincs benne műanyag
alkatrész, ezért hegesztéskor nem olvad meg, nem sérül, nem törik. Hegesztéskor nincs
anyagösszehúzódás, nem veszi fel a hőt, így fémiparban és faiparban is használhatjuk.
cikkszám: 0709 000 001

reca vízmérték Sanilevel 60/100
Négyszögprofilból készült vízmérték,függőleges és egy vízszintes libellával, bemart jelölésekkel. Dőlést ellenőrizhetünk a vízszintes libellában található 6 vonallal. Pl.: 1/1 %, 2/2 %.
Síkban süllyesztett 2 pár erős ritkafém mágnessel. Találhatunk még 6 bemart jelölést, amelyek nagy segítséget nyújtanak mosdókagylók, csapok felszerelésénél. Végein záródugók
csúszásgátló tüskék biztosítják a pontos munkavégzést 60–100cm hosszban. Mérési pontosság 0,029 fok=0,5 mm/m normál helyzetben; 0,043 fok=0,75 mm/m fej feletti helyzetben.
A Sanilevel 100 ára: 22.500 Ft.
cikkszám: 0705 403 003, 0705 403 004

reca clean profi tisztítókendő
A dobozban 80 db 30x27 cm-es törlőkendő található, amely kéztörlés, gépek, szerszámok, műanyagok, járművek tisztítására kiválóan alkalmas. Makacs szennyeződéseket,
pl.: kátrány, viasz, zsírok, kenőanyagok, aszfalt, bitumen, ragasztóanyagok gyorsan és
hatékonyan távolít el. A termék használata során ügyeljünk a doboz zárására (ne száradjon ki).
cikkszám: 0892 300 80

arecal szuper rozsdaoldó spray
Kitűnő rozsdaoldó és ápolószer, csavarkötések oldására, illetve érintkező felületek kenésére
ajánlott. Korrózióvédő és víztaszító tulajdonsága miatt kontakt spray-ként is alkalmazható, ápolja
és védi a krómozott felületeket. Általánosan használható minden szerelési és felújítási munkánál.
cikkszám: 0896 010 300

reca csavarfogó
Méretei: hossza 250 mm, kulcstávolság: 10-32 mm.
Ajánlott minden csavarozási munkához, metrikus és colos menethez is. A megkopott,
rozsdás, festett csavarokat is biztosan megfogja, így gyors és pontos munkavégzést eredményez. Széles mérettartományának és jó felhasználhatóságának köszönhetően minden
szerelési munka elengedhetetlen kéziszerszáma.
cikkszám: 0703 820 250

recal S78 Clear tömítő + ragasztó
Tiszta, mint a víz...
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Az új arecal S78 Clear egy hibrid bázisú MS polimer ragasztó és tömítő anyag. Tökéletesen átlátszó, két üveglap között semmilyen fénytörés sem okoz, így teljesen láthatatlan
marad, ha arra van szükség. UV és időjárás álló, kül- és beltéren* egyaránt használható.
–40 ºC-tól +100 ºC-ig hőálló. Bőrösödési idő kb. 10 perc. Kötési idő: 3 mm/24 h. Festhető és csiszolható. Nem penészedik.
Alkalmas: fa, acél, üveg, tükör, alumínium, műanyagok, természetes kő, burkoló anyagok
stb. ragasztására és fugázására, tömítésére.
*tartósan sötét helyen besárgulhat, akváriumépítéshez nem használható!

cikkszám: 0898 511 14

reca zárókupak-szortiment
Így tovább eltartható...
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TIPP:

Sok esetben nagy gondot okoz, hogy a megbontott ragasztó, vagy tömítőanyagok kartusai beszáradnak, ha azonnal nem használjuk el az összes anyagot. Zárókupak szortimentünk éppen ezt a problémát hivatott kiküszöbölni. Összesen 30 db-os készletünkben
20 db zárókupak, valamint 10 db 45°-os könyök található. A kupakok és könyökök az
összes szabványos kartusra illeszkednek. PE anyaguknak köszönhetően nem kötnek
hozzájuk a ragasztók, illetve tömítők.
cikkszám: 0891 730

arecal USD jelölő spray-k
Mindig látszik. Mindenhol.
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Termékeink minőségükkel és könnyű használhatóságukkal
vívták ki sok ügyfelünk bizalmát. Jó UV-álló tulajdonságú,
erősen fluoreszkáló hatású pigmentekkel készült festékek.
Minden felületen megtapadnak, még homokon, nedves
aszfalton vagy nedves fán is. 20 ºC-on már 2 perc alatt
porszáraz lesz, és több napon keresztül megőrzi a láthatóságát.
Az USD kivitel csak fejjel lefelé fújható ki és 6 féle fluoreszkáló
színben kapható. A biztonsági kupak lezárható, így szállítás
közben nem fújódhat ki.
cikkszám: 0897 353 500, 0897 362 500, 0897 363 500,
0897 373 500, 0897 383 500, 0897 393 500, 0897 395 500

reca kerekes tartó jelölő spray-hez
Kényelmes, pontos és masszív
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Új termékünk kiváló segítséget nyújt az arecal USD jelölő
termékek kifújásához. Alumínium és műanyag kompozitból
készült kézi kocsi, masszív, ugyanakkor nagyon könnyű kivitel. Kereke gumiborítású, így nem zörög pl. ha aszfalton tolja.
Egyszerű mechanizmusának köszönhetően pillanatok alatt
lehet flakont cserélni benne.
cikkszám: 0897 399 1

Megjegyzés: a kiadványban feltüntetett árak nettó árak, az akció 2012. október 31-ig érvényes, egyéb akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonható.
A magazinban előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

