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KATALOG
IZDELKOV 2021
SI

S PONOSOM NAREJENO
V SLOVENIJI
Slovenija - majhna država, umeščena med Alpe in Sredozemlje, pogosto imenovana zeleno srce
Evrope, ni le popolna destinacija za oddih zaradi svoje presenetljive pokrajine, polne gozdov,
neskončnih ravnic in impresivnih gora.
Geostrateški položaj Slovenije na križišču mednarodnih transportnih poti, ugodno poslovno
okolje, dobro razvita infrastruktura, dolga industrijska tradicija in osebnostne lastnosti njenih
prebivalcev so razlog, zakaj veliko število slovenskih podjetij in blagovnih znamk pušča velik
pečat na mednarodnih trgih.
S ponosom soustvarjamo dobro ime slovenske industrije. Navkljub mednarodni sestavi ekipe,
naš sedež, naše razvojne in proizvodne zmogljivosti ter trening center ostajajo v Sloveniji.

EVROPA

Perfect Refinish
Within MinutesTM
Direktno od proizvajalca.
Med najhitrejšimi materiali
v industriji.
Kvaliteta na katero se
lahko zanesete.

CELOTEN NABOR IZDELKOV
ZA AVTOREPARATURO
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UPORABLJENE
TEHNOLOGIJE

MICRONET TECHNOLOGY

UV+ TECHNOLOGY

ELECTROSTATIC & CORONA TREATMENT

S tehnologijo Micronet pri proizvodnji
brizgalnih polnil zagotovimo optimalno finost
materiala.

Izsledki raziskav v Silcu so pokazale,
da le pravilna kombinacija izbranih UV
stabilizatorjev zagotavlja optimalno UV
zaščito premazu. To je dodana vrednost
premaza za prihodnost.

Maskirna folija Silco je obdelana
elektrostatično in plazemsko. S tem je
zagotovljen optimalen oprijem in namestitev
na vozilo ter zagotavlja močan oprijem barve
na folijo.

IMPERMEABLE

NANO POLISHING TECHNOLOGY

Silco maskirna folija in papir sta izdelana
iz visokokakovostnih materialov in hkrati
obdelana, da ne prihaja do penetracije
premazov na vodni niti na osnovi topil.

Polirne paste na osnovi aluminijevega oksida
z nano-delci visoke trdote omogočajo
odlične brusne in polirne lastnosti ter popoln
sijaj v samo enem koraku.

BREATHABLE – NO MARKS

3 COLOURS AVAILABLE

Posebna strukturna površina dopušča
uporabo materiala na mokrih avtomobilih.
Pri tem vlaga izpareva iz površine, do
nastajanja značilnih odtisov folije na površini
materiala pa ne prihaja.

Brizgalna polnila proizvajamo v 3 barvnih
niansah. Lastno nianso dosežemo z
mešanjem le-teh.

LIGHT-WEIGHT TECHNOLOGY
Za izdelavo lahkih kitov uporabljamo posebna
lahka polnila, da dosežemo nizko specifično
težo poliestrskega kita.
AIR-DRY TECHNOLOGY
Posebna formulacija poliolnih smol in
kombinacija izbranih izocianatov zagotavlja
optimalno zračno sušenje premaza. To
omogoča zamreževanje dvokomponentnega
sistema pri sobni temperaturi.
OVER CROSS-LINK TECHNOLOGY
Posebna formulacija poliolnih smol, izbrani
izocianati in posebni aditivi zahtevajo
spremembo v tradicionalni stopnji
zamreženja dvokomponentnega sistema, da
se zagotovijo optimalne fizikalno-kemijske
lastnosti premaza.

NITROGEN BLANKET PROTECTION
Končni korak pri polnjenju trdilcev v doze
je dodajanje inertnega dušika, ki podaljšuje
življenjsko dobo izdelka.

SILICONE FREE PRODUCT
Izdelki ne vsebujejo silikonov in so zato
primerni za uporabo v avtoličarski delavnici.
MATERIAL
THICKNESS

NUMBER OF
LAYERS
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ODKRIJTE
BLAGOVNO
ZNAMKO
SILCO
Postanite del naše
uspešne zgodbe.
Prepričani smo, da le popolna medsebojna usklajenost
vseh materialov zagotavlja brezhibno avtoličarsko
popravilo. Lastno razvitih in proizvedenih 300 izdelkov
smo dopolnili z izbranimi ''non-paint'' artikli. Na voljo vam
je več kot 1.000 izdelkov. To je več kot 1.000 razlogov, da
Silco postane vaša izbira številka ena.
Mednarodno ekipo Silco sestavlja 50 predanih strokovnjakov, zavezanih k ustvarjanju izdelkov na področju
avtoreparature. Rešitve, ki jih v avtoreparaturi ponujamo, so bile priznane kot učinkovite in uspešne v zadnjih
20 letih v več kot 40 državah. Smo specialisti, ki živimo
in dihamo za naše vrhunske avtoličarske izdelke. Skupaj
živimo za blagovno znamko Silco, pri čemer nam moč
daje skupno delo.
Naši materiali vam zagotavljajo kakovosten, hiter in
stroškovno učinkovit končni rezultat, ki bo osupnil vas
in vaše stranke.

S I LCO. S I

//

Pri kakovosti izdelkov nikoli
ne sklepamo kompromisov. //
Raziskave in razvoj

Proizvodnja

Predani smo svojemu delu. Svojo strokovnost dokazujemo z naprednimi izdelki, premišljenimi rešitvami, odzivnostjo in učinkovito podporo avtoličarjem. Inovativnost
dokazujemo z več kot 300 izdelki, ki smo jih razvili v naših
laboratorijih. Zaupajo nam v več kot 40 državah po vsem
svetu.

Vlagamo v najsodobnejšo tehnologijo. Napredni proizvodni postopki predstavljajo temelj našim kakovostnim
izdelkom. Ta nam omogoča nadzor in kontrolo vseh faz
proizvodnega procesa. Z lastno proizvodnjo zagotavljamo
učinkovitost in prilagodljivost glede na potrebe naših
kukosev.

Izdelki

Popolna podpora

Jamstvo

Naše materiale odlikujejo inovativnost, enostavna
uporaba ter vsakokrat zanesljiv rezultat. Pri temeljnih
materialih vas bodo navdušili hitro sušenje, razlivanje
in lahka brusilnost, pri prozornih lakih pa enostavno
nanašanje in vrhunski sijaj. Vsi izdelki Silco so narejeni
iz najboljših surovin, dostopnih na trgu, ter skrbno
testirani. Visoka vsebnost zaščitnih sestavin, kot so UV
zaščita, protikorozijski in ostali dodatki, pa zagotavljajo
dolgotrajno odpornost na vplive iz okolja.

Silco so mnogo več kot samo izdelki. Tesno sodelujemo
z našimi partnerji na vseh področjih. Podprli vas bomo
pri nastopu na trgu, tako prodajno kot tudi marketinško.
Deležni boste izdatne tehnične podpore. S kakovostnimi
marketinškimi prijemi in promocijskim programom
boste lahko kreativno dopolnili tehnične prednosti naših
proizvodov.

Avtoličarski materiali nastopijo v zaključni fazi karoserijskega popravila. Z uporabo preverjenih materialov se
izognete visokim stroškom odprave napak, ki se lahko
pojavijo šele po nekaj letih, ter izgubi dobrega imena
in ugleda. Varčevali nismo v nobeni fazi izdelave naših
proizvodov. Najboljše surovine, vhodno testiranje, natančni proizvodni postopki in testiranje vsake proizvedene serije, tako v laboratoriju kot tudi v realnih pogojih,
jamčijo visoko zanesljivost izdelkov.
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RAZISKAVE IN RAZVOJ
Doseganje vrhunske
kvalitete na vsakem koraku.
Predani smo svojemu delu. Za izdelke, ki jih načrtujemo,
živimo noč in dan. Pri tem skrbno preučimo formule ter
podrobno spremljamo kemijske spojine za sestavo naših
izdelkov.

Ničesar ne prepuščamo naključjem. V sprotno preverjanje
vseh faz proizvodnega procesa je vključen naš laboratorij,
ki z dnevnimi vzorci skrbi za testiranje vsake proizvodnje
serije.

Napredne naprave za preizkušanje delovanja dopolnjujejo
posebne peči, UV preizkuševalci, orodja in visokokakovostna tehnična oprema. S pomočjo vsega naštetega svoje delo opravljamo bolje kot drugi ponudniki - poskrbimo,
da so izdelki deležni le najboljših, preizkušenih materialov.

Ob podpori vodilnih proizvajalcev surovin ter z upoštevanjem mnenj izkušenih avtoličarjev nadgrajujemo znanja in
razvijamo veščine, ki nam omogočajo premikanje novih
meja. Verjamemo, da lahko le z upoštevanjem popolne
kakovosti na vseh področjih delovanja tudi naše stranke
svoje delo opravijo korak pred ostalimi.

//

Kar si zamislimo,
sami razvijemo! //
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NAŠE BLAGOVNE
ZNAMKE

Silco

Perfin

Silco Fast Refinish

Celovita ponudba visoko
produktivnih izdelkov.

Preverjena kvaliteta "non-paint"
izdelkov.

Izbrani izdelki z ekstremno kratkim
časom sušenja.

Master Painter
Master painter uresničuje svoj potencial, kar je
ključno za njegov uspeh. Z vsakim projektom doseže
popolnost, saj vanj vlije vso svojo strast in znanje.
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SFR - SILCO FAST REFINISH
Key to key
in 60 minutes.
Si lahko predstavljate dostavo popravljenega vozila
v samo 60 minutah? Z Silco SFR izdelki pridobite
produktivnost 3 lakirnih komor v zgolj eni.
Pri uporabi SFR izdelkov niste omejeni samo na majhna
popravila, saj lahko, zahvaljujoč njihovi izjemno dolgem
odprtem času, enostavno popravite tudi večje površine.
Kljub neverjetni hitrosti sušenja vam zagotavljamo dober
oprijem. Poleg obsežnih splošnih testiranj kakovosti
in dolgotrajne obstojnosti so vsi SFR izdelki posebej
testirani tudi za oprijem. Pri nanosu prozornega laka SFR
X-Cure™ uporaba trdilca ali aktivatorja v baznem laku ni
potrebna.

Nagrajena tehnologija
Nagrajena s strani različnih institucij, vključno z
najpomembnejšimi: navdušenjem avtoličarjev in
zadovoljstvom strank!

SFR izdelki se lahko enostavno posušijo na zraku ali pa
jih lahko hitro posušimo z različnimi metodami (npr.
IR, v lakirni komori pri različnih temperaturah). Zračna
vlažnost ne vpliva na hitrost sušenja SFR izdelkov.
V SFR tehnologiji je združen najnovejši napredek z
najkakovostnejšimi surovinami na trgu. Izdelki so bili
temeljito testirani na UV odpornost, oprijem, kemično
stabilnost itd. Silco vam garantira dolgo obstojno in
brezhibno površino.
Nanos je enostaven in, razen občutno skrajšega časa
sušenja, enak kot pri običajnih materialih. Uporaba drugih
metod ali posebnega orodja ni potrebna.

Prihranek
časa

Večja
produktivnost

Prihranek
energije

Višji
zaslužki
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MASTER PAINTER
Bodite del najboljših.

Obstaja lastnost, zaradi katere uspešni ljudje izstopajo od
ostalih, in to je njihova strast. Če ostanete osredotočeni
na končni rezultat, lahko v najtemnejših časih ohranite
optimizem. Že prej ste prestali veliko izzivov in jih boste
še naprej ne le prenašali, ampak tudi premagovali.
Zavedanje lastne moči je ključ do uspeha.
V življenju in poslu boste naleteli na mnoge ovire.
Edinstvena sposobnost Master Painter-jev je njihova
sposobnost, da neusmiljeno sledijo svojemu cilju. Ne
odrečejo se niti takrat, ko drugi dvomijo o njihovih idejah,
ampak se kljub temu soočijo z izzivom.

Master painter uresničuje svoj
potencial, kar je ključno za njegov
uspeh. Z vsakim projektom doseže
popolnost, saj vanj vlije vso svojo
strast in znanje.
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PRENOVLJENA
PODOBA
Z novim dizajnom etiket smo želeli poenostaviti in
organizirati svoj portfelj izdelkov. Ker imamo v mislih naše
stranke, smo izbrali poseben nabor barv in jih vključili v naš
dizajn etiket. To omogoča veliko boljšo uporabniško izkušnjo
in lažje prepoznavanje kategorij izdelkov.

Informacija o količini
in informacija o povezanih trdilcih

Kategorije izdelkov
Tesnilni materiali in lepila

Kiti

Ličarski potrošni material

Temeljni materiali

Izdelki za čiščenje vozil

Prozorni laki

Preoblikovan
Silco logotip

Šifra, ime in
komercialni opis izdelka

Navodila za uporabo
Varnostni piktogrami
Informacije o podjetju

Tehnični aerosoli

Trdilci

Barve

Polirni sistemi

Varnostni stavki

S I LCO. S I
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BRUSNA
SREDSTVA

S I LCO. S I

3060-150 Abra-Sil Gold
Visoko učinkovit brusni disk
Brusni disk Abra-Sil Gold predstavlja največ, kar lahko pričakujete od brusnega
materiala. Odlikuje jih izjemno dolga življenska doba (izdelani iz specialnih brusnih
mineralov) ter izjemna trdota v kombinaciji s fleksibilno podlago. Z brusnimi
sredstvi Abra-Sil Gold imate zagotovljen nizek strošek dela, minimalne materialne
stroške ter izvrstne brusne rezultate.
-

-

-

-

-

-

podlaga: z lateksom obdelani papir mase C
abrazivni minerali: premium AlO
premaz na osnovi stearata preprečuje zamašitev brusne ploskve
odlična rezalna sposobnost
enakomernost globine risov in obdelane površine
sredinska luknja za boljše odsesovanje

Granulacija
P060, P080, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400,
P500, P600, P800

Premer
150 mm, 15 lukenj

3060-200 Abra-Sil Gold

3060-230 Abra-Sil Gold

3060-420 Abra-Sil Gold

3060-115 Abra-Sil Gold Roll

Visoko učinkovit brusni disk

Visoko učinkovit brusni papir

Visoko učinkovit brusni papir

Visoko učinkovit brusni papir v roli

Premer
200 mm, 8 lukenj, velkro

Dimenzija
115 x 230 mm, 10 lukenj, velkro

Granulacija
P060, P080, P120, P150, P180, P220,
P240, P320, P400

Granulacija
P080, P120, P180, P220, P240,
P320, P400

Dimenzija
70 x 420 mm, 14 lukenj, velkro
Granulacija
P060, P080, P120, P150, P240, P320

Dimenzija
115 mm x 50 m
Granulacija
P060, P080, P120, P220, P240,
P280, P320

13
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3050 Starcut

3070 Abra-Sil Green

4090 Aqua-Sil

3110 Sibranet

Učinkovit brusni papir

Brusni disk za fino brušenje

Vodobrusni papir

Visoko učinkovita brusna mreža

Brusni papir Starcut predstavlja učinkovito
različico abrazivnega diska, kateri se lahko
uporablja za obdelavo širokega izbora
materialov. Impregniran in upogljiv papir
za podlago zagotavlja gladkost obdelane
površine in dobro odpornost proti trganju.
Agresivni začetni rez in dolga življenjska doba,
ga naredita stroškovno učinkovito izbiro.

Brusni disk Abra-Sil Green zaradi osnove
kvalitetnih brusnih mineralov omogoča
izjemno produktivnost pri finem
brušenju. Namenjen je predvsem za
pripravo podlage pri izdelavi prehodov,
ter odstranjevanju napak končnih
nanosov.

Vodobrusni papir visoke kakovosti za
mokro brušenje vseh avtoreparaturnih
materialov.

Konstrukcija brusnih mrež omogoča
odsesavanje prahu po celotni površini,
omejuje zabijanje z brusnim prahom. To
omogoča bolj čisto in zdravo delovno
okolje. Aluminijevi oksidi visoke
kakovosti na tkani podlagi pa omogoča
dolgo življensko dobo in obstojnost.

-

-

-

-

-

podlaga: z lateksom impregniran papir
abrazivni delci: AlO
specialen premaz preprečuje zabijanje
enakomerna in gladka površina po
brušenju

sredinska luknja za boljše odsesavanje
brusnega prahu
Premer
150 mm, 15 lukenj, velkro
-

Granulacija
P080, P120, P150, P180, P240, P320,
P400, P500

-

-

-

-

podlaga: fleksibilen in izjemno vzdržljiv
plastičen film

-

-

-

-

-

fleksibilnost
dolga obstojnost
odlična rezalna sposobnost
odpornost proti zapolnjevanju

-

perfekten finiš

-

abrazivni minerali: premium AlO

-

premaz na osnovi stearata preprečuje
zamašitev brusne ploskve

-

enakomerno obrušena površina

podlaga: najlonska tkanina
abrazivni delci: premium AlO
dolga življenjska doba
brez zabijanja in z visoko stopnjo
odsesavanja

sredinska luknja za boljše odsesovanje

Premer
150 mm, 15 lukenj, velkro

Dimenzija
230 x 280 mm

Dimenzija
115 x 230 mm

Dimenzija
70 x 198 mm

Granulacija
P1000, P1200, P1500, P2000

Granulacija
P800, P1000, P1200, P1500, P2000

Granulacija
P080, P120, P180, P240, P320, P400
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6160 Abra-Foam SBS

6170 Abra-Foam Soft

3090 Siflex

Brusni papir na peni

Brusni diski na peni

Fleksibilen sistem za suho brušenje

Abrazivni material na penasti podlagi za
ročno brušenje risov, kapljic in predvsem
neravnih površin.

Abrazivni material na penasti podlagi za
ročno ali strojno brušenje risov, kapljic in
predvsem neravnih površin.

Perfektna rešitev za matiranje ali izdelavo
prehodov. Kombinacija posebnih smol in
brusnih materialov, na vzdržljivem plastičnem
filmu, zagotavlja izredno enakomeren
brusni vzorec. V primerjavi z standardnimi
brusnimi materiali, je dosežen rezultat boljši
in matiranje neprimerno hitrejše, predvsem
na zaobljenih in vbočenih površinah. Hitra in
zanesljiva izbira primerne brusne granulacije
zaradi barvne različnosti le-teh.

-

-

-

-

-

fleksibilnost
dolga obstojnost

-

perforiran

-

enakomernost globine risov in
površine
abrazivni minerali: AIO

-

-

fleksibilnost
dolga obstojnost
enakomernost globine risov in
površine
abrazivni minerali: AIO

-

-

-

-

Dimenzija
115 mm x 25 m
Granulacija
P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800

-

Premer
150 mm, 15 lukenj, velkro
Granulacija
P320, P500, P800

fleksibilnost, dolga obstojnost
možnost strojne ali ročne uporabe
enakomeren brusni vzorec
podlaga: fleksibilen in izjemno vzdržljiv
plastičen film
velkro pritrditev

Granulacija
Modra / P400–P600
Rumena / P800–P1000
Oranžna / P1200–P1500

3090-D
Premer
150 mm, 15 lukenj
3090-S
Dimenzija
1170 x 130 mm

3095 Soft Interface Pad
mehka podložna pena in disk
s pritrjevanjem mikro velkro
3095-D
Premer
150 mm, 15 lukenj
3095-S
Dimenzija
150 x 97 mm

15
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NOVO

3140 Trident

6115 - 6240 CSD Disc

5610 Flap Disc

3006 Cutting Wheel

Fini zaključni abrazivni
disk na penasti podlagi

CSD brusilni disk

Lamelni brusni disk

Rezalka univerzalna

Disk iz specialnega najlonskega
materiala impregniranega z brusilnimi
zrnci. Odstranjevanje zaščite podvozja,
rje, varilnih kapljic do gole pločevine.

Kakovosten lamelni brusni disk za
kotno brusilko.

Elastična rezalka za kotno
brusilko.

Za hitro brušenje manjših prask.
Tridentovi abrazivni minerali se
obrabijo na način, da površina diska
dlje časa ohranja ostrino. Uporablja
se po uporabi običajnih abrazivnih
sredstev in pred prvim korakom
poliranja. Piramidalna struktura
minerala zagotavlja odlično obstojnost
med odrezovanjem, obstojnost in
homogen zaključek.

-

-

fleksibilnost

-

dolga obstojnost

6115
Disk 115 mm za kotno
brusilko

3140-150-3000
Disc 150 mm
Granulacija
P3000

3140-75-3000
Disc 75 mm

-

6210
Disk
100 mm

6220
Disk 50 mm,
tip Roloc

-

brusni material na osnovi cirkonija
podložni disk iz steklenih vlaken
dolga obstojnost

-

-

-

debelina: 1 mm
elastična konstrukcija
proizvedena v skladu s standardom
EN12413 in OSA

6240
Disk
150 mm

6221
Trn

Premer
115 mm
Granulacija
P040, P060, P080

Premer
115 mm
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3420 - 3430 Tape-Off+

3020 Ezee-Matt

Lak radirka

Matirna pasta

Hitro in enostavno odstranjevanje dekorativnih lepilnih trakov,
nalepk itd. brez poškodbe lakirane površine.

Matirna pasta za pripravo
površin pred lakiranjem.
Površino obrusi, očisti in
popolnoma razmasti ter ne
pušča globokih risov.

-

-

-

3420
primerno za vse vrste lakov
-

-

Dimenzija
100 x 20 mm

-

-

-

-

posebna oblika preprečuje
pregretje površine

Matirna rola

Trodimenzionalna, netkana matirna krpa, izdelana iz
impregniranih najlonskih vlaken, ki zagotavljajo dolgotrajno
in učinkovito uporabo. Uporabljamo ga za čiščenje in
matiranje karoserijskih delov pred lakiranjem ali delanjem
prehodov. Prilagodljiva struktura materiala omogoča
uporabo tudi na težko dosegljivih mestih.

Trodimenziomalni brusni
material, netkan izdelek,
izdelan iz najlonskih vlaken
impregniranih s specialnim
brusnim materialom.
Uporabljamo ga za čiščenje in
matiranje karoserijskih delov
pred lakiranjem.

-

-

-

nanašanje ročno ali strojno
odstranjuje tudi lakirno meglo
in trdovratne madeže

Vsebina
1L

Matirna krpa/rola

-

možnost mokrega ali suhega
nanašanja

fleksibilnost, obstojnost

2260 Ezee-Scuff

-

2270-R
Dimenzija
115 x 230 mm

fleksibilnost, obstojnost

-

2270 Ezee-Flex Total

-

2270-P
Dimenzija
115 mm x 10 m

možnost vrtenja levo/desno

3430
primerno za vse vrste lakov

mehansko in kemično
odstrani voske in silikone

-

-

-

-

-

odlična rezalna sposobnost
enakomernost globine risov
in površine
dolga obstojnost
mokro ali suho brušenje
uporaben na obeh straneh.

izjemna kakovost
odlična rezalna sposobnost
enakomernost globine risov in površine
dolga obstojnost
mokro ali suho brušenje
uporaben iz obeh strani

115 mm x 10 m / P360

3550 Control Spray
Kontrolni črni sprej
Akrilni lak v spreju za splošno
uporabo in kontrolo brušenja
pri obdelavi brizgalnega
polnila.

Granulacija
P360		

P1500

115 mm x 10 m / P1500

Vsebina
500 ml

-

-

-

visoka pokrivnost
varčna uporaba
hitro sušenje
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3540 Control Powder

2220 Dura-Pad Block

Kontrolni črni prah

Manual Sanding Block

Prah za kontrolo brušenja pri
obdelavi brizgalnega polnila.

-

-

ne vsebuje topil
ne povzroča zapolnitve
brusnega papirja

Brusni blok za ročno brušenje
ravnih površin.

-

fastening: velkro

Set
Aplicator + 100 g

Za uporabo z brusnimi diski
ø150 mm, velkro

2223 Dura-Pad

2207 Dura-Pad Block

Ročni konveksni brusni blok

Ročni brusni blok

Brusni blok za ročno brušenje
vbočenih površin. Konveksna
oblika brusne ploskve.

-

za uporabo z brusnimi diski
premera 150 mm

Brusni blok za ročno brušenje
ravnih površin.

Za uporabo z brusnimi diski
ø150 mm, velkro

Premer
150 mm, velkro

2225 Dura-Pad Rubber

3720 Dura-Pad Block

Gumijasti brusni blok

Ročni brusni blok

Brusni blok za ročno brušenje
vbočenih površin.

Brusni blok za ročno brušenje
ravnih površin.

Dimenzija
70 x 125 mm

Za uporabo z brusnimi diski
70 x 198 mm

-

vpenjanje: velcro

S I LCO. S I

2208 Dura-Pad Block

2211 Dura-Pad Block

Ročni brusni blok

Brusni blok z odsesovanjem

Brusni blok za ročno brušenje
ravnih površin.

-

vpenjanje: velcro

Brusni blok za ročno brušenje z
odsesovanjem.

-

-

priključek za odsesovanje: O
27 mm
vpenjanje: velcro

Za uporabo z brusnim papirjem
115 x 230 mm

Za uporabo z brusnim papirjem
115 x 230 mm

3750 Dura-Pad Sanding Block

2212 Dura-Pad Block

Brusni blok za ročno brušenje ravnih površin

Brusni blok z odsesovanjem

Brušen blok za ročno brušenje,
za katerega je značilen
anatomski ročaj in samolepilna
podlaga.

Brusni blok za ročno brušenje
ravnih površin.

-

-

vpenjanje: velcro
sistem za
odsesavanje

Primerno za brušenje majhnih
ali težje težje dostopnih
površin.

-

-

priključek za odsesovanje
vpenjanje: velcro

Za uporabo z brusnim papirjem
70 x 420 mm

Za uporabo z brusnim papirjem
70 x 200 mm

3310 Dura-Pad

4630 - 4640 Interface Dura-Pad

Univerzalni podložni disk

Mehak vmesnik

Kakovosten, univerzalen trd
podložni disk.

-

-

-

-

Premer
ø150 mm, velkro

odlično uravnotežen
konstrukcija iz vzdržljivega
materiala

Fleksibilen, mehak
vmesni disk za zaključno
brušenje.

-

-

uporabljati skupaj z brusnim
papirjem premera 150 mm, 15 lukenj
vpenjanje: velkro

visoko zmogljivi odsesovalni
kanali
več lukenj za 6+1 in 15
luknjaste diske

Premer
ø150 mm, velkro

4630
Mehak vmesnik

4640
Ščitnik
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Pregled brusnih sredstev
3060-150 Abra-Sil Gold

3050 Starcut

(Ф150 mm, 15 lukenj)

3090 Siflex

(Ф150 mm, 15 lukenj)

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija

Opis

Barva

Pakiranje

3060-150-060

P060

100 kos

3060-150-280

P280

100 kos

3050-080

P080

100 kos

3050-240

P240

100 kos

3090-D-600

P400–P600

Disk, 150 mm

Modra

50 kos

3060-150-080

P080

100 kos

3060-150-320

P320

100 kos

3050-120

P120

100 kos

3050-320

P320

100 kos

3090-D-800

P800–P1000 Disk, 150 mm

Rumena

50 kos

3060-150-100

P100

100 kos

3060-150-360

P360

100 kos

3050-150

P150

100 kos

3050-400

P400

100 kos

3090-D-1500

P1200–P1500 Disk, 150 mm

Oranžna

50 kos

3060-150-120

P120

100 kos

3060-150-400

P400

100 kos

3060-180

P180

100 kos

3050-500

P500

100 kos

3090-S-600

P400–P600

Modra

50 kos

3060-150-150

P150

100 kos

3060-150-500

P500

100 kos

3090-S-800

P800–P1000 Krpa, 170 x 130 mm

Rumena

50 kos

3060-150-180

P180

100 kos

3060-150-600

P600

100 kos

3090-S-1500

P1200–P1500 Krpa, 170 x 130 mm

Oranžna

50 kos

3060-150-220

P220

100 kos

3060-150-800

P800

100 kos

3060-150-240

P240

100 kos

3060-200 Abra-Sil Gold

(Ф200 mm, 8 lukenj)

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

3060-200-060

P060

50 kos

3060-200-220

P220

100 kos

3060-200-080

P080

100 kos

3060-200-240

P240

100 kos

3060-200-120

P120

100 kos

3060-200-320

P320

100 kos

3060-200-150

P150

100 kos

3060-200-400

P400

100 kos

3060-200-180

P180

100 kos

3060-230 Abra-Sil Gold

(115 x 230 mm, 10 lukenj)

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

3060-230-080

P080

100 kos

3060-230-240

P240

100 kos

3060-230-120

P120

100 kos

3060-230-320

P320

100 kos

3060-230-400

P400

100 kos

3060-230-180

P180

100 kos

P220

100 kos

3060-420 Abra-Sil Gold

(70 x 420 mm, 14 lukenj)

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

3060-420-060

P060

100 kos

3060-420-150

P150

100 kos

3060-420-080

P080

100 kos

3060-420-240

P240

100 kos

3060-420-120

P120

100 kos

3060-420-320

P320

100 kos

3060-115 Abra-Sil Gold Roll

(115 mm x 50 m)

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

3060-115-060

P060

3060-115-240

P240

50 m

50 m

3060-115-080

P080

50 m

3060-115-280

P280

50 m

3060-115-120

P120

50 m

3060-115-320

P320

50 m

3060-115-220

P220

50 m

(Ф150 mm, 15 lukenj)

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

3070-1000

P1000

100 kos

3070-1500

P1500

100 kos

3070-1200

P1200

100 kos

3070-2000

P2000

100 kos

4090 Aqua-Sil

(230 mm x 280 mm)

3095 Soft interface pad
Št. art.

Opis

Pakiranje

3095-S

Mehka podložna pena; 150 x 97 mm

3 kos

3095-D

Mehka podložna pena, 15L; ø150 mm

3 kos

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

4090-600

P600

50 kos

4090-1200

P1200

50 kos

4090-800

P800

50 kos

4090-1500

P1500

50 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

4090-1000

P1000

50 kos

4090-2000

P2000

50 kos

3140-75-3000

Fini zaključni abrazivni disk na penasti podlagi, ø75 mm

20 kos

3140-150-3000

Fini zaključni abrazivni disk na penasti podlagi, ø150 mm

20 kos

3110 Sibranet

Št. art.

3060-230-220

3070 Abra-Sil Green

Krpa, 170 x 130 mm

Št. art.

(3110-A: 70 x 198 mm, 3110-B: 115 x 230 mm)

Granulacija Pakiranje

Št. art.

3140 Trident

Granulacija Pakiranje

6115 - 6240 CSD Disc

3110-A-080

P080

50 kos

3110-B-080

P80

50 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

3110-A-120

P120

50 kos

3110-B-120

P120

50 kos

6115

Disk 115 mm za kotno brusilko

1 kos

3110-A-180

P180

50 kos

3110-B-180

P180

50 kos

6210

Disk 100 mm

1 kos

3110-A-240

P240

50 kos

3110-B-240

P240

50 kos

6220

Disk 50 mm, tip Roloc

10 kos

3110-A-320

P320

50 kos

3110-B-320

P320

50 kos

6221

Trn

1 kos

3110-A-400

P400

50 kos

3110-B-400

P400

50 kos

6240

Disk 150 mm

1 kos

6160 Abra-Foam SBS

5610 Flap Disc

(115 mm x 25 m)

(Ф115 mm)

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

6160-180

P180

1 kos

6160-500

P500

1 kos

5610-040

P040

10 kos

5610-080

P080

6160-240

P240

1 kos

6160-600

P600

1 kos

5610-060

P060

10 kos

6160-800

P800

1 kos

6160-320

P320

1 kos

6160-400

P400

1 kos

6170 Abra-Foam Soft

3006 Cutting Wheel

(Ф150 mm, 15 lukenj)

Št. art.

Granulacija Pakiranje

Št. art.

Granulacija Pakiranje

6170-500

P500

6170-800

P800

20 kos

20 kos

10 kos

(Ф115 mm)

Št. art.

Opis

Pakiranje

3006

Rezalka univerzalna, 115 mm

50 kos

3420 - 3430 Tape-Off+

(100 x 20 mm)

Št. art.

Opis

Pakiranje

3420

Lak radirka z direktnim vpenjanjem, 2 kos

2 kos

3430

Radirka nazobčana, 2 kos + trn

2 kos
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3020 Ezee-Matt

2225 Dura-Pad Rubber

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

3020-1

Matirna pasta

Zelena

1 kg

2225

Brusni blok, 70 x 125mm

1 kos

12 kos

3720 Dura-Pad Block

2270 Ezee-Flex Total
Št. art.

Granulacija Opis

Barva

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

2270-P-A

P360

Krpa, 115 x 230 mm

Rdeča

25 kos

3720

Brusni blok, 70 x 200 mm

1 kos

2270-R-A

P360

Rola, 115 mm x 10 m

Rdeča

1 kos

2270-P-B

P1500

Krpa, 115 x 230 mm

Siva

25 kos

2208 Dura-Pad Block

2270-R-B

P1500

Rola, 115 mm x 10 m

Siva

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

2208

Brusni blok, 115 x 230 mm

1 kos

2260 Ezee-Scuff
Št. art.

Granulacija Opis

Barva

Pakiranje

2211 Dura-Pad Block

2260-R-A

P360

Rola, 115 mm x 10 m

Rdeča

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

2260-R-B

P1500

Rola, 115 mm x 10 m

Siva

1 kos

2211

Brusni blok, 115 x 230 mm

1 kos

3550 Control Spray

3750 Dura-Pad Sanding Block

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

3550-0,5

Kontrolni črni sprej

500 ml

12 kos

3750

Brusni blok z odsesovanjem, 70 x 200 mm

1 kos

3540 Control Powder

2212 Dura-Pad Block

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

3540

Kontrolni črni prah

Set (Aplikator + 100 g)

2212

Brusni blok, 70 x 420 mm

1 kos

2220 Dura-Pad Block

3310 Dura-Pad

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

2220

Brusni blok, 150 mm

1 kos

3310

Univerzalni podložni disk, ø150 mm

1 kos

2223 Dura-Pad

4630 - 4640 Interface Dura-Pad

(ø150 mm, 15 lukenj)

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

2223

Brusni blok, 150 mm

1 kos

4630

Mehak vmesnik

2 kos

4640

Ščitnik

5 kos

2207 Dura-Pad Block
Št. art.

Opis

Pakiranje

2207

Brusni blok, 150 mm

1 kos
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Prihranek časa

Večja
produktivnost

6110 B11 SFR Superfast

6600 SFR Air-Bond

Hiter, lahek, mehak kit za lopatico

Hiter, lahek, mehak kit za lopatico

Izjemno hiter in mehak srednje lahek poliestrski kit. Suh za brušenje po
8 minutah od nanosa. Brušenje je enostavno in hitro brez zapolnjevanje
brusnega papirja.

Univerzalen, hiter in mehak poliestrski kit z nizko specifično težo.
Inovativna tehnologija uporabljenih materialov omogoča materialu s
specifično težo 1,3 kg/L možnost zapolnjevanja površinskih nepravilnosti
in lukenj z bistveno manjšo količino materiala (po teži) v primerjavi s
standardnimi kiti. Suši se do 40% hitreje kot običajni kiti.

-

-

-

-

-

-

-

specifična teža 1,48 kg/L (klasični kiti 1,8-2 kg/L)
brušenje že po 8 minutah od nanosa

-

močan oprijem na različne površine

-

lahko nanašanje

-

neporozna in gladka površina

-

mehka brusilnost, začetna granulacija P150

-

uporaben za zapolnjevanje večjih lukenj ali kot fini kit

-

-

-

Vsebina
1 L, 1,65 L, 3 L

specifična teža 1,3 kg/L (klasični kiti 1,8-2 kg/L)
brušenje že po 12 minutah od nanosa
močan oprijem tudi na galvanizirano in alu pločevino
lahko nanašanje, visoka tiksotropija
neporozna in gladka površina
oprijem tudi na les in poliestrske laminate
mehka brusilnost, začetna granulacija P150
uporaben za zapolnjevanje večjih lukenj ali kot fini kit

Vsebina
1L

Prihranek
energije

Višji
zaslužki
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6090 B9 Multi-Azure

6130 B13 Multi-Green

6120 B12 Multi-Ultralight

Visoko učinkovit pollahek poliestrski kit

Visoko učinkovit pollahek poliesterski kit

Univerzalen visoko-učinkovit ultra lahek poliestrski kit

Univerzalni srednje lahek poliestrski kit se lahko
uporablja za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot fini
kit. Intenzivna modra barva kita omogoča boljšo oceno
brušenja na račun popolnega kontrasta med brušeno in
nebrušeno površino. Kit je enostavno nanašati in brusiti
tudi s finimi brusnimi papirji (že od P180 naprej).

Univerzalni srednje lahek poliestrski kit se lahko
uporablja za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot fini
kit. Zelena barva kita omogoča boljšo oceno brušenja
na račun kontrasta med brušeno in nebrušeno površino.
Kit je enostavno nanašati in brusiti tudi s finimi brusnimi
papirji (že od P180 naprej).

Ta univerzalen visoko-učinkovit ultra lahek poliestrski
kit odlikuje enostavno brušenje in močna mehanska
trdnost ter hkrati zagotavlja dobro fleksibilnost. To
minimalizira riziko pokanja tudi na večjih površinah. Ima
dober oprijem na različne podlage in se ga lahko uporabi
za zapolnjevanje večjih ali manjših nepravilnosti. Zaradi
nizke specifične teže ga je smiselno uporabljati povsod,
kjer je nizka teža kita že posebej zaželena (npr. popravilo
letal). Nanašanje je enostavno, pri brušenju s papirjem
P120 pa ne prihaja do zapolnjevanja le-tega.

-

-

-

-

-

-

-

-

boljša ocena brušenja na račun popolnega kontrasta
med brušeno in nebrušeno površino
odlično brušenje že s finejšimi granulacijami (npr.
P180)
brez zabijanja brusnega papirja pri brušenju po 20
minutah od aplikacije
oprijem na različne podlage (jeklene površine,
galvanizirane površine, aluminij, poliester, stari
premazi)
enostavno nanašanje
za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot fini kit
- neporozna in gladka površina
- specifična masa: 1,43 kg/L

Vsebina
1L

-

-

-

-

-

-

-

-

boljša ocena brušenja na račun popolnega kontrasta
med brušeno in nebrušeno površino
odlično brušenje že s finejšimi granulacijami (npr.
P180)
brez zabijanja brusnega papirja pri brušenju po 20
minutah od aplikacije
oprijem na različne podlage (jeklene površine,
galvanizirane površine, aluminij, poliester, stari
premazi)

-

-

-

enostavno nanašanje
za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot fini kit

-

neporozna in gladka površina

-

specifična masa: 1,43 kg/L

-

Vsebina
1L

odlično brušenje, začetna granulacija P120
brez zabijanja brusnega papirja pri brušenju po 20
minutah od aplikacije
oprijem na različne podlage (jeklene površine,
galvanizirane površine, aluminij, poliester, stari
premazi)
enostavno vmešavanje trdilca in enostavno nanašanje
visoka mehanska trdnost in hkratna fleksibilnost
specifična teža ~0,9 kg/L

Vsebina
1 L, 3 L

S I LCO. S I

6080 B8 Multi-Light

6050 B5 Multisoft

210 Carfix Putty

Univerzalen HP lahek polistrski kit

Univerzalen fin poliestrski kit

Univerzalen mehak poliesterski kit

Univerzalni lahek polistrski kit z nizko specifično težo
omogoča zapolnjevanje nepravilnosti z bistveno manj
materiala (po teži) glede na tradicionalne kite.

Univerzalni visoko zmogljiv mehak poliestrski kit fine
strukture, ki se lahko nanaša in enostavno brusi.

Univerzalni mehak poliesterski kit.

-

-

-

-

-

-

odličen oprijem na galvanizirano in elektro pocinkano
kovino, jeklene površine in aluminij
zelo lahko nanašanje
odlikuje ga neporoznost in gladka površina
odlična brusilnost

-

-

-

-

odličen oprijem na galvanizirano in elektro
pocinkano kovino, jeklene površine in aluminij
zelo lahko nanašanje

-

-

močan oprijem tudi na pocinkano ter alu pločevino
lahko nanašanje, neporoznost in brez posedanja in
mehka brusilnost

odlična brusilnost
odlikuje ga neporoznost in gladka površina
specifična teža: 1,8 kg/L

specifična masa: 1,27 kg/L (tradicionalni kiti ? 2 kg/L)

Vsebina
1 L, 1.5 L, 1,65 L

Vsebina
0,5 kg, 1.8 kg

Vsebina
1.8 kg
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6020 B2 Anti-Rust Putty

6140 B14 Multi-Fiber

6500 Multi-Alu

Antikorozijski poliesterski kit

Poliestrski kit z vlakni

Poliesterski kit z aluminijem

Poliestrski kit 6020 B2 Anti-Rust odlikuje visoka anti-korozijska
odpornost in se lahko uporabi za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot
fini kit. Omogoča direktno aplikacijo na železo, pri čemer predhodno ni
potrebno nanašati drugih anti-korozijskih premazov (npr. epoksi), da bi
se zagotovila protikorozijska odpornost. To olajša delo npr. pri popravilu
starodobnikov ali pri drugih delih, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno
protikorozijsko zaščito. Barva rdečega oksida prav tako omogoča boljši
barvni kontrast med brušenim in nebrušenim delom. Hitro sušenje in
enostavno brušenje (P120-P180) naredita ta kit izjemno uporaben.

Kit je za povečanje odpornosti ojačan
s steklenimi vlakni. Odlikuje ga močna
mehanska trdnost in hkrati zagotavlja dobro
fleksibilnost, kar minimalizira riziko pokanja
tudi na večjih površinah. Ima dober oprijem
na različne podlage in se ga lahko uporabi za
zapolnjevanje večjih nepravilnosti kot tudi za
jačanje oslabljenih delov zaradi korozije.

Poliesterski kit z aluminijem za popravilo
večjih lukenj in nanašanje v debelejših plasteh
brez nevarnosti pokanja ali posedanja.

-

-

-

-

-

-

-

-

daje odlično korozijsko zaščito

-

odlično brušenje
ne zabija brusnega papirja 20 min po aplikaciji

-

za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot fini kit
oprijem na različne podlage (železo, galvanizirana pločevina,
aluminij, poliestrski laminati, stari premazi ...)
neporozna gladka površina

-

-

specifična teža 1,8 kg/L
-

Vsebina
1L

odlično brušenje, začetna granulacija P120

-

-

-

-

močan oprijem tudi na pocinkano pločevino
lahko nanašanje, hitro sušenje
mehka brusilnost
brez posedanja

brez zabijanja brusnega papirja pri brušenju po
20 minutah od aplikacije
oprijem na različne podlage (jeklene površine,
galvanizirane površine, aluminij, poliester,
stari premazi)
enostavno vmešavanje trdilca in nanašanje
visoka mehanska trdnost in hkratna
fleksibilnost
specifična teža 1,23 kg/L

Vsebina
300 ml, 1 L

Vsebina
2 kg

S I LCO. S I

6040 Flexplast

5920 Putty Dispenser

Fleksibilen poliestrski kit

Dispenzer za kite v kartušah

Specialen poliestrski kit za plastične
dele.

Ročni dispenzer za kartuše dimenzij
99x248mm (1,65L) in trdilca v tulcih
19x247mm. Natančno odmerjanje trdilca
je nastavljivo v razmerjih od 1% do 3%
za prilagoditev vsem temparaturnim
razmeram. Primeren za horizontalno kot
vertikalno postavitev.

-

-

-

-

močan oprijem na vse vrste plastike
brez temeljnega materiala
enostavno nanašanje in hitro sušenje
brez posedanja
antracitna barva olajša prekritje s
katerimkoli brizgalnim polnilom

-

-

-

enostavna uporaba
mehanizem za zapiranje kartuš

6065 - 6067 Polyester
Putty Hardener
Trdilec za poliestrski kit
BPO (benzoyl peroxide) trdilec za
poliestrske kite. Hitro strjevanje tudi pri
nižjih temperaturah.
-

-

5061 Spreader Flex
Plastična lopatica za kitanje
Plastična lopatica, izdelana iz
elastičnega materiala, odpornega na
topila.

2–3% mešalno razmerje s
poliestrskimi kiti
pripravljenost za uporabo je odvisna od
hitrosti trdilca (rdeča ali modra)

čisto delovno okolje

6065 standard trdilec (rdeča)
Vsebina
50 g, 60g, 70 g

Vsebina
1 kg

6067 počasni trdilec (modra)
Vsebina
40 g

Dimenzija
8 x 12 cm
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5062 Japan Spreaders

8080 Sprayplast

Kovinska lopatica za kitanje

2K poliestrski kit za brizganje

Set fleksibilnih kovinskih lopatic (4 kos) različnih velikosti.

2K poliestersko brizgalno
polnilo za popravilo
manjših nepravilnosti na
večjih površinah.

-

-

-

-

-

Spreader width
5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm

Vsebina
1.5 kg

3270 Fiberplast+
Poliester set za popravilo
Popravilo lukenj, razpok
in prelomov na jeklenih,
aluminijastih in lesenih
elementih ter elementih iz
steklenih vlaken.

Vsebina
800 g

-

-

-

odličen oprijem na večino površin
brušenje mogoče po 20 minutah
(pri 20°C)
se lahko prebarva z večino
temeljnih materialov in lakirnih
sistemov

-

visoka polnilna moč
enostavno nanašanje, odlično
razlivanje
hitro sušenje
enostavno brušenje
nanašanje preko gole pločevine,
polnil ali originalnega laka
dobavljeno s trdilcem

S I LCO. S I

Pregled kitov
6110 B11 SFR Superfast

210 Carfix Putty

5062 Japan Spreaders

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

6110-1

Hiter, lahek, mehak kit za lopatico

Bela

1L

6 kos

210-1,8

Univerzalen mehak poliesterski kit Bež

6110-CT-1,65

Hiter, lahek, mehak kit za lopatico

Bela

1,65 L

4 kos

6110-3

Hiter, lahek, mehak kit za lopatico

Bela

3L

2 kos

6600 SFR Air-Bond
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6600-1

Hiter, lahek, mehak kit za lopatico

Bela

1L

6 kos

6090 B9 Multi-Azure
Št. art.
6090-1

Opis
Visoko učinkovit pollahek
poliestrski kit

Modra

Vsebina
1L

Pakiranje
6 kos

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

1.8 kg

8 kos

5062

Kovinska lopatica za kitanje 5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm

1

6020 B2 Anti-Rust Putty

8080 Sprayplast

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

6020-1

Antikorozijski poliesterski kit

Temno
rdeča

1L

6 kos

8080-1,5

2K poliestrski kit za brizganje

1.5 kg

6 kos

3270 Fiberplast+

6140 B14 Multi-Fiber
Št. art.

Barva

Barva

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6140-0,3

Poliestrski kit z vlakni

Zelena

300 ml

12 kos

6140-1

Poliestrski kit z vlakni

Zelena

1L

6 kos

6500 Multi-Alu
6130 B13 Multi-Green
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6130-1

Visoko učinkovit pollahek
poliestrski kit

Zelena

1L

6 kos

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6500-2

Poliesterski kit z aluminijem

Aluminij

2 kg

6 kos

6040 Flexplast

6120 B12 Multi-Ultralight

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6040-1

Fleksibilen poliestrski kit

Antracit

1 kg

6 kos

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6120-1

Univerzalen visoko-učinkovit
ultra lahek poliestrski kit

Rumena

1L

6 kos

5920 Putty Dispenser

6120-3

Univerzalen visoko-učinkovit
ultra lahek poliestrski kit

Rumena

3L

2 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

5920

Dispenzer za kite v kartušah 1,65 L

1 kos

6080 B8 Multi-Light
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6080-1

Univerzalen HP lahek polistrski kit

Bež

1L

6 kos

6080-1,5

Univerzalen HP lahek polistrski kit

Bež

1.5 L

6 kos

6080-CT-1,65

Univerzalen HP lahek polistrski kit

Bež

1,65 L

4 kos

6050 B5 Multisoft
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6050-0,5

Univerzalen fin poliestrski kit

Bež

0,5 kg

12 kos

6050-1,8

Univerzalen fin poliestrski kit

Bež

1.8 kg

6 kos

6065 - 6067 Polyester Putty Hardener
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6065

Trdilec, standard

Rdeča

50 g

1 kos

6065-0,07

Trdilec, standard

Rdeča

70 g

1 kos

6065-CT-0,06

Trdilec, standard

Rdeča

60 g

1 kos

6067-0,04

Trdilec, počasni

Modra

40 g

1 kos

5061 Spreader Flex
Št. art.

Opis

Pakiranje

5061-10

Plastična lopatica za kitanje, 8x12 cm

10 kos

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

3270-0,8

Smola, trdilec, tkanina, mešalna palčka, posoda

800 g

12 kos
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Prihranek časa

Večja
produktivnost

7120 M12 SFR Superfast

7300 M30 Superfast Primer

HS ultra hitro polnilo primer

2K HS ultra hitro polnilo v spreju

Ekstra hitro sušeče akrilno polnilo primerno za manjša popravila ali za
večje površine. Polnilo je pri 20°C suho po 15 minutah. Nanos je možen
na surovo in pocinkano pločevino, aluminij in plastične dele. Površina je
gladka, brušenje 15 minut po nanosu pa je zelo enostavno.

Visokokvalitetno 2K ultra hitro akrilno polnilo v aerosolu primerno za hitra
popravila. Polnilo je mogoče brusiti po 15 minutah od nanosa pri sobni
temperaturi. Uporaba je enostavna, končna površina pa gladka.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zelo hitri časi sušenja (15 min/20°C ali 5 min pri 60°C/IR)
brušenje je možno takoj po sušenju (v primeru prisilnega sušenja takoj
po ohladitvi)

-

-

primerno za nanašanje neposredno na golo pločevino, oprijem tudi na
pocinkano in plastično podlago

-

enostavno brušenje - prihrani čas, napor in brusni papir

-

brusni papir se ne zamaši

-

gladka površina: izvrsten videz pokrivnega laka
oprijem na plastiko (potreben dodatek aditiva 7035 4Plastik)

-

-

hitro sušenje pri sobni temperaturi: 15 min/20°C
hitro sušenje s prisilnim sušenjem ali IR: 5 min at 60°C/IR
uporabno najmanj 30 dni po aktivaciji
brušenje mogoče takoj po sušenju (v primeru prisilnega sušenja
počakati do ohladitve)
oprijem na pocinkano in alu pločevino
lahko brušenje – prihrani čas, napor in brusni papir
brez zabijanja brusnega papirja
gladka površina

skladno z HOS direktivo
trdilec: 7125 (vol. 5:1)
Vsebina
1 L, 3,5 L

Prihranek
energije

Vsebina
400 ml

Višji
zaslužki
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9900 M9 Surfacer

7080 M8 Acryfill

7100 M10 E-Primer

HS polnilo primer

Univerzalno HS polnilo primer

Visokoproduktivni E-Coat temelj

Visoko kakovostno akrilno polnilo, primerno za manjša
popravila ali za večje površine, ki se lahko nanaša tudi v
večji debelini. Možnost izbire med hitrim ali standardnim
trdilcem.

Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za vse
tipe popravil. Odlikuje ga hitro sušenje in lahko brušenje
brez zabijanja papirja

Visoko kvalitetno polnilo primerno za nanašanje na nove
nebrušene dele s tovarniškim ecoat primerjem. Uporaba
je enostavna, zagotavlja pa odličen izgled končne
lakirane površine. E-coat primer 7100 M10 omogoča hitra
popravila brez nepotrebnega brušenja in sušenja. M10
je mogoče prebarvati brez predhodnega brušenja po
najmanj 30 minutah od nanosa in kar 4 dni po nanosu.

-

-

-

-

-

-

-

-

visoka polnilna moč
hitro sušenje, enostavno brušenje - prihrani čas, napor
in brusni papir

-

-

primerno za nanašanje neposredno na plastične dele
(v kombinaciji z 7035 4Plastic aditiv)

-

omogoča boljši oprijem prekrivnega laka

-

skladno s HOS direktivo
trdilec (vol. 5:1; standardno sušenje čez noč): 9220,
9230, 9250 ali 9270

-

-

izboljšana polnilna moč
hitro sušenje, enostavno brušenje - prihrani čas, napor
in brusni papir
gladka površina
primerno za nanašanje neposredno na golo pločevino;
oprijem na pocinkane površine in aluminij
možnost nanašanja na plastiko (v kombinaciji z
dodatkom za plastiko 7035 4Plastic)
skladno z HOS direktivo
trdilec 7083 (vol. 4:1)

trdilec (vol. 3:1; 60 minut sušenja @20°C): 3950

Vsebina
1 L, 3,5 L

-

-

-

-

-

-

Vsebina
1 L, 3 L

aplikacija direktno na nove ecoat dele brez brušenja
nanašanje direktno na kovino, oprijem na pocinkano in
alu pločevino
min. čas odzračevanja: 30 min
maks. Čas odzračevanja brez brušenja: 4 dni
gladka površina zagotavlja vrhunski sijaj končnih
premazov
mešalno razmerje 4:1 (trdilci: 9220, 9230, 9250, 9270)

Vsebina
1L
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7025 DTP Primer

7026 DTP Primer Spray

1818 Fast-Prime

Direct-to-Plastic 1K Primer

Direct-to-Plastic 1K Primer

1K HS brizgalno polnilo primer v spreju

1K temelj za nanašanje direktno na neobdelane plastične materiale, ki so odporni na organska topila. 7025 se
lahko prebarva z vsemi običajnimi baznimi laki (na vodni ali topilni osnovi) kot tudi z ostalimi 1K in 2K premazi.
Ni potrebe po termični obdelavi plastike pred nanašanjem DTP primerja. Nanašanje temeljnega materiala na
plastične dele bo z uporabo 7025 vsaj 2x hitrejše od tradicionalnega nanašanje plastičnih temeljnih materialov.
-

-

-

-

-

odličen oprijem na različne plastične podlage (PP, PP-EPDM, PVC, ABS …)
nanašanje mokro-na-mokro (brez brušenja podlage, brez brušenja pred nanašanjem naslednjega premaza)
minimalni čas odzračevanja pred nanašanjem drugega premaza (20°C): 10 min

Hitrosušeče brizgalno polnilo v spreju za manjša ličarska
popravila in prebrušena mesta.
-

-

-

-

primerna podlaga za vse vrste avtomobilskih lakov
odporno na antisilikonsko čistilo
visoka pokrivnost
hitro sušenje

maksimalni čas odzračevanja pred nanašanjem drugega premaza (20°C): 24 h
gladek izgled končne lakirane površine

Pršilni vzorec

Vsebina
1 kg

Vsebina
500 ml

Vsebina
400 ml
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7040 M4 1K Universal Primer

7020 M2 Compact

7220 M22 Wash Primer

1K akrilno polnilo primer

Hitro 1K akrilno polnilo

2K wash primer brez kromatov

Univerzalni debeloslojni 1K akrilni primer enostavno
zapolnjuje manjše nepravilnosti in praske. Sušenje
je hitro in zagotavlja enostavno brušenje do gladke
površine. Ima dober oprijem na različne podlage (železo,
aluminij in galvanizirana pločevina), poliestrski kit in
obrušene OEM premaze.

1K akrilno polnilo, ki ga odlikuje dobra brusilnost, hitro
sušenje in dober oprijem na podlago.

Dvokomponenten »wash primer« premaz, ki ne vsebuje
kromatov. Zagotavlja odličen oprijem in korozijsko
zaščito železa, galvanizirane pločevine in aluminija.

-

-

-

prebarvljiv z akrilnimi, sintetičnimi in nitro premazi
hitro sušenje

-

visoka polnilna moč
-

-

-

-

-

-

odličen oprijem na različne podlage

-

hitro sušenje

-

enostavno brušenje po 45 minutah brez zabijanja
papirja

-

-

dobra pokrivnost

močan oprijem direktno na kovino, galvanizirano
pločevino in aluminij
dvokomponentni temelj s kislinskim delovanjem
zagotavlja aktivno korozijsko zaščito
prebarvljiv z večino 2K temeljnih materialov
mešalno razmerje 1:1 (Trdilec: 7225)
ne nanašati pod epoxy ali poliestersko brizgalno
polnilo

prebarvljivo z različnimi premazi na vodni ali topilni
osnovi

Vsebina
3,5 L

Vsebina
1 L, 3,5 L

Vsebina
1L

S I LCO. S I

4110 Etch-Prime

2110 Epo-Prime

2100 Epo-Prime

Etch primer v spreju

2K epoksi primer

1K Epoksi primer sprej

1K Etch Primer zagotavlja ravne površine, dobro
polnjenje, odlično protikorozijsko zaščito in hitro
sušenje v priročnem spreju.

Primer na bazi epoksija z visoko močjo polnjenja, z
odličnim oprijemom in visoko odpornostjo na kemikalije.

1K epoksi primer v spreju se hitro suši, zagotavlja
odličen oprijem, korozijsko zaščito in se lahko
uporablja tudi na prebrušenih mestih kot izolacijska
plast. Primeren za nanos na vse vrste površin kot so
pločevina, galvanizirana pločevina, jeklo, nerjaveče
jeklo, aluminij, stare sloje barve, poliesterske kite in
različne vrste plastike.

-

-

-

močan oprijem tudi na pocinkano pločevino
uporabno kot primer po varjenju ali kot protikorozivna
zaščita
za prebrušene površine, ličarska popravila majhnih
površin in manjših elementov

-

-

-

-

-

-

-

-

Vsebina
400 ml

visok oprijem na različne podlage (jeklo, aluminij,
galvanizirana pločevina, steklo...)
izvrstna korozijska zaščita
primerno za nanašanje na staro barvo in poliestrske
kite

-

poliestrski kit lahko nanašamo preko njega
brušenje je možno po 90 minutah (z uporabo hitrega
trdilca 2130)
enostavno nanašanje, enostavno mokro ali suho
brušenje
primeren za nanašanje mokro na mokro

-

-

-

-

uporabno kot primer po varjenju ali kot
protikorozijska zaščita
odporen na vlago
za prebrušene površine, ličarska popravila majhnih
površin in manjših elementov
odlična stabilnost
se lahko brusi takoj

trdilec: 2120 (vol. 3:1); 2130 (vol. 2:1)

Vsebina
1 L, 5 kg, 20 kg

Vsebina
400 ml
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4020 Z-Prime

4025 Zn-Al Prime

Cink sprej

Cink-alu barva v spreju

Cink sprej z vsebnostjo 99% čistega
cinka zagotavlja dolgoročno zaščito vseh
kovinskih površin.

Cink-Alu sprej je mešanica aluminija
in cinka ki nudi toplotno obstojno
protikorozijsko zaščito za številne
materiale. Cink-Alu sprej se lahko
uporablja za pocinkanje in sanacijo
poškodb na pocinkanih delih, pa tudi
na varjenih in rezanih mestih na jekleni
konstrukciji.

-

-

-

zaščita zvarov in risov
korozijska zaščita pri popravilu
pocinkanih površin
zaradi prevodnosti primerno za zaščito
pri točkovnem varjenju

-

-

-

-

-

7015 Adhesion
Promoter

7014 Adhesion
Promoter

1K Plastic Primer (srebrni)

Plastik primer v spreju

7015 je hitro sušeči enokomponentni
primer za povečanje oprijema na veliki
večini plastičnih površin uporabljanih
v avtomobilski industriji. Primerno za
popravilo odbijačev, lete

7014 je hitro sušeči enokomponentni
primer v aerosolu za povečanje oprijema
na veliki večini plastičnih površin
uporabljanih v avtomobilski industriji.
Primerno za popravilo odbijačev, letev.

-

hitro sušeč
visoka lepilna moč

-

prebarvljivo

-

toplotno odporen do + 200 ° C

odličen oprijem na različne plastične
podlage
obarvan s srebrnim pigmentom za
lažjo prepoznavo nanešene plasti

-

-

odličen oprijem na različne plastične
podlage
hitro sušenje
obarvan s srebrnim pigmentom za
lažjo prepoznavo nanešene plasti

poustvari izgled novih pocinkanih
delov

7015-T-1
Vsebina
400 ml

-

hitro sušenje

Vsebina
500 ml

Vsebina
1 L, 3.78 L

7015-S-1

Vsebina
500 ml

S I LCO. S I

7035 4Plastic
Dodatek za oprijem na
plastične podlage
Dodatek za zagotavljanje oprijema 2K
brizgalnih polnil na plastične podlage.
-

-

-

-

-

odličen oprijem na različne vrste
plastik (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
nanašanje kot običajno brizgalno
polnilo ali mokro-na-mokro
ne vpliva na lastnosti brizgalnega
polnila (ne vpliva na posedanje, ne
zmanjšuje brusilnosti, ne vpliva na
zapolnjevanje papirja, ne vpliva na
oprijem baze in laka)
enostavna uporaba
za uporabo s primerji 7120, 9900, 7080,
5900

Vsebina
0,5 L
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Pregled temeljnih materialov
7120 M12 SFR Superfast

1818 Fast-Prime

4025 Zn-Al Prime

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7120-A-3,5

HS ultra hitro polnilo primer

Bela

3,5 L

2 kos

1818-A-0,4

1K HS brizgalno polnilo primer
v spreju

Bela

400 ml

12 kos

4025-0,5

Cink-alu barva v spreju

Svetlo siva

500 ml

12 kos

1818-B-0,4

1K HS brizgalno polnilo primer
v spreju

Temno siva

400 ml

12 kos

7015 Adhesion Promoter

1K HS brizgalno polnilo primer
v spreju

Siva

400 ml

12 kos

7120-B-3,5

HS ultra hitro polnilo primer

Temno siva

3,5 L

2 kos

7120-C-1

HS ultra hitro polnilo primer

Siva

1L

6 kos

7120-C-3,5

HS ultra hitro polnilo primer

Siva

3,5 L

2 kos

7300 M30 Superfast Primer
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7300-C-0,4

2K HS ultra hitro polnilo v spreju

Siva

400 ml

12 kos

9900 M9 Surfacer

1818-C-0,4

7040 M4 1K Universal Primer
Št. art.

Opis

7040-C-3,5

HS akrilno brizgalno polnilo primer Siva

Barva

Vsebina

Pakiranje

3,5 L

2 kos

7020 M2 Compact

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

9900-A-1

Univerzalno HS polnilo primer

Bela

1L

6 kos

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

9900-A-3,5

Univerzalno HS polnilo primer

Bela

3,5 L

2 kos

7020-C-1

Hitro 1K akrilno polnilo

Siva

1L

6 kos

9900-C-1

Univerzalno HS polnilo primer

Siva

1L

6 kos

7020-C-3,5

Hitro 1K akrilno polnilo

Siva

3,5 L

2 kos

9900-C-3,5

Univerzalno HS polnilo primer

Siva

3,5 L

2 kos

9900-B-1

Univerzalno HS polnilo primer

Temno siva

1L

6 kos

9900-B-3,5

Univerzalno HS polnilo primer

Temno siva

3,5 L

2 kos

7080 M8 Acryfill
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7080-A-1

Univerzalno HS polnilo primer

Bela

1L

6 kos

7080-B-1

Univerzalno HS polnilo primer

Temno siva

1L

6 kos

7080-C-1

Univerzalno HS polnilo primer

Siva

1L

6 kos

7080-C-3

Univerzalno HS polnilo primer

Siva

3L

2 kos

7100 M10 E-Primer
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7100-C-1

Visokoproduktivni E-Coat temelj

Siva

1L

6 kos

7025 DTP Primer

7220 M22 Wash Primer
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7220-1

2K wash primer brez kromatov

Siva

1L

6 kos

4110 Etch-Prime
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

4110-0,4

Etch primer v spreju

Siva

400 ml

12 kos

2110 Epo-Prime
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

2110-1

2K epoksi primer

Siva

1L

6 kos

2110-5

2K epoksi primer

Siva

5 kg

2 kos

2110-20

2K epoksi primer

Siva

20 kg

1 kos

2100 Epo-Prime

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7025-C-1

Direct-to-Plastic 1K Primer

Siva

1 kg

6 kos

7026 DTP Primer Spray

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

2100-0,4

1K Epoksi primer sprej

Siva

400 ml

12 kos

4020 Z-Prime

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7026-0,5

Direct-to-Plastic 1K Primer

Siva

500 ml

12 kos

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

4020-0,4

Cink sprej

Temno siva

400 ml

12 kos

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

7015-T-1

1K Plastic Primer

Brezbarvna

1L

6 kos

7015-S-1

1K Plastic Primer

Srebrna

1L

6 kos

Vsebina

7014 Adhesion Promoter
Št. art.

Opis

Barva

7014-S-1

Plastik primer v spreju

Brezbarvna/ 500 ml
srebrna

Pakiranje
12 kos

7035 4Plastic
Št. art.

Opis

Barva

7035-0,5

Dodatek za oprijem na plastične
podlage

Transparent 0,5 L

Vsebina

Pakiranje
12 kos
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Rachel Murray Silco Ambasador
Paint by Rach
Kako je videti tipičen dan v tednu?

Kateri so vaši 3 najljubši izdelki Silco?

Kaj mislite, kaj pridobite pri delu s Silco?

Moj običajni dan se začne s kavo in 2 sladkorjema! Ko s
kavo zaključim pa začnem pripravo na cel dan ličarskih
opravil. Nekaterim se to morda zdi dolgočasno, toda
zelo rada delam z barvami, ujemam pravilne nianse, si
ogledam končni izdelek in imam občutek zadovoljstva,
da sem dobro opravil svoje delo in naredil razliko, še
posebej pa mi je všeč pogled na obraz kupca, ko vidi
končano vozilo. Delo v Suitors mi je resnično prineslo
ogromno znanja, saj mi daje več izkušenj in se lahko
vsak dan učim od bolj izkušenihličarjev.

Poleg očitnega Master Painter energijske pijače so moji
najljubši izdelki prozorni lak X12 Supreme, 7100 M10
E-Primer in sivi ličarski kombinezon. X12 je vsekakor
moj najljubši prozorni lak, saj je sijaj neverjeten in
je eden najlažjih prozornih lakov, ki sem jih kdajkoli
uporabila. Zelo všeč mi je tudi novi E-Primer, ki je
gladek, z njim je enostavno odstraniti delce umazanije
in sploh ne topi končnega laka.

Izdelke Silco uporabljam že skoraj 2 leti prek
CoachFinish NI. Mislim, da bom s tesnejšim
sodelovanjem z obema podjetjema dobila boljši
vpogled v razmišljanje o izdelkih in upam, da bom
lahko Silcu pomagala z neposrednimi povratnimi
informacijami o izdelkih, promovirala njihove izdelke
pri drugih v industriji in se razširila.

Kateri del vašega dela vam nudi največ
zadoščenja?
Moram reči, da bi bilo težko izbrati med odzivom
stranke, ko dobi avto nazaj povsem nov, ali takoj po
tem, ko sem po popolno opravljenem delu spustila
pištolo, vedoč, da sem opravila delo, s katerim sem
110% zadovoljna.

Kaj bi rekli, da je ključ 1 do uspeha v vašem
poslu?
Ključ številka 1 za uspeh v industriji je praksa, praksa
in še enkrat praksa. Včasih ne glede na to, kaj počnete,
gre še vedno nekaj lahko narobe in morate biti
sposobni ohraniti hladno glavo in pristopiti k temu, da
to rešite, namesto da bi se obremenjevali in uničevali
tisto, na čemer delate.
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MASKIRNI
IZDELKI
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TEAR FLAP
TEAR FLAP

TEAR FLAP

TO DISPE
NSE

TO DISPE
NSE

TO DISPE
NSE

Masking Film

Masking Film

Masking Film

4100 Aquatop

4200 Top-Mask

4500 Easy-Mask

5151 Film Cutter

Maskirna folija

Maskirna folija

Maskirna folija

Nož za folijo

PE maskirna folija vrhunske kakovosti.
Posebna struktura preprečuje nastajanje
madežev med barvanjem zaradi
ostankov vlage na površini.

PE maskirna folija vrhunske kakovosti
omogoča najhitrejšo in najenostavnejšo
zaščito avtomobila pred barvanjem.

PE maskirna folija vrhunske kakovosti.

Specialen nož za rezanje PE maskirne
folije.

-

-

-

-

-

-

velika debelina in odpornost proti
trganju

-

odličen oprijem lakov in polnil

-

elektrostatično obdelano za boljši
oprijem na površino avtomobila in
manj barvne megle
odporno do temperature objekta 110°C

-

velika debelina in odpornost proti
trganju
odličen oprijem lakov in polnil
elektrostatični naboj za boljši oprijem
na površino avtomobila in manj barvne
megle

-

-

-

-

velika debelina in odpornost proti
trganju
odličen oprijem barve in polnil
elektrostatični naboj za boljši oprijem
na površino avtomobila in manj barvne
megle
debelina 9 µm.

debelina 11 µm

debelina 17 µm

9 µm
17 µm

Dimenzija
5 x 120 m

11 µm

Dimenzija
5 x 120 m

Dimenzija
4 x 150 m / 4 x 300 m
5 x 120 m / 6 x 150 m
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1030 Paper-Mask Premium

1035 Paper-Mask

Prekrivni papir Kraft

Prekrivni papir Kraft

Kakovosten in zelo čvrst
prekrivni papir Kraft. Visoka
specifična teža ga naredi
neprepustnega za barve.

-

-

-

Dimenzija
60 cm x 350 m
85 cm x 350 m
120 cm x 350 m

dobra oprijemljivost lakov
in lakirne megle
gostota: 40 g/m2.
proizveden iz 100% čiste
celuloze "virgin grade"

Kakovosten in zelo čvrst
prekrivni papir Kraft. Visoka
specifična teža ga naredi
neprepustnega za barve.

-

-

-

Dimenzija
60 cm x 350 m
85 cm x 350 m
120 cm x 350 m

dobra oprijemljivost lakov in
lakirne megle
gostota: 40 g/m2
proizveden iz delno
reciklirane celuloze

1020 Poly-Mask

1680 Fine-Line Tape

Plastificiran prekrivni papir

Fleksibilni maskirni trak

Profesionalni prekrivni papir
prevlečen s posebno plastično
plastjo, ki mu zagotavlja, da
ostane neprepusten tudi za
barve na vodni osnovi.

-

-

dobra oprijemljivost lakov
in lakirne megle
odpornost na topila

Zelo fleksibilen trak za
večbarvno in dizajnersko
lakiranje.

-

-

enostavno oblikovanje krivulj
temperaturno obstojen do
130°C

Dimenzija
85 cm x 200 m

1040 Foam-Mask

1060 Foam-Edge

Maskirna pena

Premium maskirna pena

Kakovosten penasti maskirni trak
za zaščito pred barvno meglo
(reže med vrati, pokrov motorja,
itd.).

-

-

-

-

Dimenzija
13 mm x 50 m

temperaturno obstojna
do 95° C
postopen barvni prehod
fleksibilna pena
kvalitetno lepilo, ki ne
pušča sledi

Napreden in nastavljiv penasti
maskirni trak za zaščito vseh
presekov karoserijskih delov
(vključno gibljivih) pred barvno
meglo.

-

-

-

-

Dimenzija
20 mm x 50 m

temperaturno obstojna do
95°C
postopen barvni prehod
nastavljiva dolžina in globina
kakovostno lepilo, ki ne pušča
sledi

S I LCO. S I

1080 Q-Edge Foam Tape

1090 T-Edge Foam Tape

Fleksibilen maskirni trak na peni za prehode

Maskirna pena na traku za prehode

Napreden, nastavljiv
maskirni trak za zaščito
novih in ukrivljenih presekov
karoserijskih delov pred
barvno meglo.

-

-

-

-

Dimenzija
15 mm x 25 m

temperaturno obstojen do
95°C
fleksibilen
nastavljiva oblika za
ukrivljene dele
kakovostno lepilo, ki ne pušča
sledi

Posebej oblikovan lepljiv
maskirni trak za učinkovito
maskiranje robov. Enostavna
uporaba zaradi ploske oblike in
poltoge pene.

Ojačan montažni lepilni trak

Zaščitna folija za sedeže

-

-

visoka lepilna moč in trdnost
odporno na vodo, peskanje
itd.

-

-

3857 S-Cover
-

-

Dimenzija
15 mm x 25 m

7660 Mount Tape
Specialni samolepilni trak s
tkanino za posebne namene.

-

perfektna zaščita robov
temperaturno obstojen do
95°C
kakovostno lepilo, ki ne pušča
sledi
dodatna papirna zaščita
lepilnega traku

Zaščitno pokrivalo za avtomobilske sedeže. Izdelano iz PE
debeline 10 mikronov. Pakirano po 250 kosov v roli.

enostavno trganje z rokami

Dimenzija
50 mm x 50 m

1560 Flex-Tape

2160 X-Mask

Fleksibilen maskirni trak

Maskirni trak s plastičnim robom

Zelo tanek, fleksibilen in
vodoodporen maskirni trak.

-

-

-

Dimenzija
18 mm x 50 m

temperaturno obstojen do
100°C
odličen oprijem tudi na
plastiko in gumo

Maskirni trak širine 50mm s
plastičnim robom, namenjen
zaščiti gumijastih tesnil in
avtomobilskih stekel.

kakovostno lepilo, ki ne pušča
sledi

-

-

-

-

Dimenzija
50 mm x 10 m

nelepljiv rob za lažje
odstranjevanje
temperaturno obstojen do
100°C
perforiran za lažje maskiranje
primeren za lake na vodni
osnovi
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1980 Dura-Tape WR

1880 Dura-Tape Premium

1780 Dura-Tape

Vodoodporen maskirni trak 100°C

Premium maskirni trak 100°C

Profesionalen maskirni trak 80°C

Vodoodporen profesionalen avtoličarski maskirni
trak.

Profesionalen avtoličarski maskirni trak.

Kakovostni avtoličarski maskirni trak.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

visoka odpornost na vodo in vlago
zaradi posebno impregniranega papirja
primerno za barve tako na osnovi topil, kot na
vodni osnovi
zelo prilagodljiv tudi na zahtevnih površinah
posebno lepilo iz naravne gume, ki ne pušča
sledi
izjemno uravnovešeno razmerje lepljivosti
(visoka začetna lepljivost, zanesljiv oprijem)
enostavno odstranjevanje brez trganja
oprijem 4,8 N/25 mm na različne površine

-

-

-

-

-

-

-

zaradi posebno impregniranega papirja primerno za
barve tako na osnovi topil, kot na vodni osnovi
zelo prilagodljiv tudi na zahtevnih površinah
posebno lepilo iz naravne gume, ki ne pušča sledi
izjemno uravnovešeno razmerje lepljivosti (visoka
začetna lepljivost, zanesljiv oprijem)

-

-

-

-

-

enostavno odstranjevanje brez trganja

-

oprijem 4,5 N/25 mm na različne površine

-

natezna trdnost 8,5%

zaradi posebno impregniranega papirja primerno za
barve tako na osnovi topil, kot vodni osnovi
posebno lepilo iz naravne gume, ki ne pušča sledi
zelo prilagodljiv tudi na zahtevnih površinah
enostavno odstranjevanje brez trganja
oprijem 4,3 N/25 mm na različne površine
natezna trdnost 7,5%
temperaturno obstojen do 80°C za 30min in 60°C za
60min

temperaturno obstojen do 100°C za 30min in 80°C
za 60min

natezna trdnost 8,5%
temperaturno obstojen do 100°C za 30min in
80°C za 60min

Dimenzija
18 mm x 50 m / 24 mm x 50 m
36 mm x 50 m / 48 mm x 50 m

Dimenzija
18 mm x 50 m / 24 mm x 50 m
36 mm x 50 m / 48 mm x 50 m

Dimenzija
18 mm x 50 m / 24 mm x 50 m
36 mm x 50 m / 48 mm x 50 m
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NOVO

Pregled maskirnih izdelkov
4100 Aquatop

1040 Foam-Mask

Dimenzija

Barva

Pakiranje

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

4100-5-120

5 x 120 m

Zelena

1 kos

1040

13 mm x 50 m

1 kos

1880-18

18 mm x 50 m

48 kos

4200 Top Mask

1060 Foam-Edge

Št. art.

Dimenzija

Barva

Pakiranje

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

4200-5-120

5 x 120 m

Modra

1 kos

1060

20 mm x 50 m

1 kos

4500 Easy-Mask

1480 Combo-Tape
Dvostranski maskirni trak 80° C
Profesionalni dvostranski maskirni trak je zasnovan za
zaščito notranjosti vozila pred prekomernim nanosom
pri barvanju strešnih letvic, prehodov med vrati,
prtljažnim prostorom in notranjostjo vozila, pokrovom
motorja in motornim prostorom, blatnika, itd.. Izdelan
je iz visokokakovostnih materialov, trdi rob omogoča
prekrivanje posameznih plošč. Enostavno odstranjevanje
po koncu uporabe. Zaradi posebnega impregniranega
papirja se lahko uporablja v kombinaciji z barvami na
vodni osnovi kot na osnovi topil.
-

-

-

-

-

-

-

Št. art.

Dimenzija

4500-4-150

4 x 150 m

1080 Q-Edge Foam Tape
Barva

Pakiranje

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

1 kos

1080

15 mm x 25 m

1 kos

4500-4-300

4 x 300 m

Brezbarvna 1 kos

4500-5-120

5 x 120 m

Brezbarvna 1 kos

4500-6-150

6 x 150 m

Brezbarvna 1 kos

5151 Film Cutter
Št. art.

Opis

Pakiranje

5151

Nož za folijo

5 kos

1030 Paper-Mask Premium
Št. art.

Dimenzija

1030-0,6-350

60 cm x 350 m

1 kos

1030-0,85-350

85 cm x 350 m

1 kos

1030-1,2-350

120 cm x 350 m

1 kos

1035 Paper-Mask
Pakiranje

1035-0,6

60 cm x 350 m

1 kos

mere: 75 mm x 20 m (+/- 0,5 m)

1030-0,85

85 cm x 350 m

1 kos

skupna debelina 285 mikronov

1030-1,2

120 cm x 350 m

1 kos

enostavno odstranjevanje brez trganja

1020 Poly-Mask

oprijem 2,7 N/cm na različne površine

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

natezna trdnost 10%

1020

85 cm x 200 m

1 kos

Dimenzija
75 mm x 20 m

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

1090

15 mm x 25 m

1 kos

7660 Mount Tape
Št. art.

Opis

Dimenzija

Pakiranje

7660-B

Srebrn trak

50 mm x 50 m

10 kos

7660-C

Črn trak

50 mm x 50 m

10 kos

3857 S-Cover
Št. art.

Opis

Pakiranje

3857

Pakirano v roli

250 kos

1560 Flex-Tape

Dimenzija

temperaturna obstojnost do 80° C za 60 minut

1090 T-Edge Foam Tape

Pakiranje

Št. art.

posebno lepilo iz naravne gume ne pušča sledi

1880 Dura-Tape Premium

Št. art.

1680 Fine-Line Tape
Št. art.

Dimenzija

Barva

Pakiranje

1680

6 mm x 55 m

Yellow

1 kos

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

1560

18 mm x 50 m

1 kos

2160 X-Mask
Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

2160

50 mm x 10 m

10 kos

1980 Dura-Tape WR
Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

1980-18

18 mm x 50 m

48 kos

1980-24

24 mm x 50 m

36 kos

1980-36

36 mm x 50 m

24 kos

1980-48

48 mm x 50 m

24 kos

1880-24

24 mm x 50 m

36 kos

1880-36

36 mm x 50 m

24 kos

1880-48

48 mm x 50 m

24 kos

1780 Dura-Tape
Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

1780-18

18 mm x 50 m

48 kos

1780-24

24 mm x 50 m

36 kos

1780-36

36 mm x 50 m

24 kos

1780-48

48 mm x 50 m

24 kos

1480 Combo-Tape
Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

1480

75 mm x 20 m

9 kos
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PROZORNI LAKI
IN BARVE

S I LCO. S I

9600 SFR X-Cure
UHS 420 ultra hiter prozorni lak
Visoko produktiven UHS zračno sušeči prozorni lak z
odličnim sijajem. Dodajanje trdilca/aktivatorja v bazni
lak ni potrebno. Nanašanje laka je enostavno in hitro.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prihranek časa

zračno sušenje (20°C): 50-60 min
v kolikor potrebno, je poliranje možno takoj po sušenju
dolg potlife / pripravljen za uporabo (60 min)
manjša poraba materiala kot pri UHS in HS lakih
dobro zatapljanje megle tudi na večjih površinah (dolg
odprti čas)

Večja
produktivnost

globok sijaj
visoka UV zaščita
skladno z HOS 420 g/L
trdilec 9650, 9670 (vol. 1:1), brez redčila

Prihranek
energije

Višji
zaslužki

Vsebina
1 L, 2,5 L, 5 L
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NOVO

9006 SFR X-Cure Spray

9130 X13 Spectrum

9120 X12 Supreme

2K ultra hiter prozorni lak

UHS 420 Hitri prozorni lak

UHS 420 prozorni lak

Visoko produktivni 2-komponentni hitro sušeči
prozorni lak z odličnim sijajem. Hitro sušenje (60 min)
brez uporabe ličarske komore omogoča prihranke
goriva in energije. Nanašanje laka je enostavno in
hitro, izgled lakirane površine pa odličen.

Hitro sušeči UHS prozorni lak, ki ga poleg hitrega
časa sušenja odlikuje tudi visok sijaj in dolgotrajna
obstojnost sijaja in odlično razlivanje.

Prvovrstni UHS akrilni lak z visokim sijajem in
mokrim izgledom, razvit posebej za zahtevne
ličarske projekte. Lak zagotavlja izjemen sijaj in DOI
rezultat.

-

-

-

-

-

-

-

2-komponentni aerosol

-

-

suho za poliranje (20°C): 90 min

-

suho za poliranje (60°C): 7-9 min

-

v kolikor potrebno, je poliranje možno takoj po
sušenju

-

dolg potlife / pripravljen za uporabo: 6–8 h

-

globok sijaj

-

visoka UV zaščita

-

zelo enostavno nanašanje in odlično razlivanje
suho za poliranje (60°C): 10 – 15 min, poliranje
možno takoj po ohlajanju

-

suho za poliranje (20°C): 2,5 – 4 h

-

dolg potlife (>60 min)

-

briljanten in obstojen sijaj

-

visoka UV odpornost

-

skladno z HOS direktivo
trdilci 9122/9123/9125/9127 (vol. 2:1)

-

-

-

Vsebina
400 ml

Vsebina
1 L, 5 L

izjemen moker izgled lakirane površine in popoln
sijaj
unikaten DOI rezultat
enostavna uporaba, odlično razlivanje
sušenje: 25-35 minut pri 60°C
poliranje je mogoče takoj po ohladitvi ali naslednji
dan v primeru zračnega sušenja
izvrstna obstojnost sijaja in UV zaščita
skladno s HOS regulativo (<420 g/L)
trdilec: 9122, 9123, 9125, 9127 (vol. 2:1)

Vsebina
1 L, 5 L

S I LCO. S I

9100 X10 System Clear

9090 X9 Superfast

9050 X5 HS Clear Coat

UHS 420 prozorni lak

HS hiter prozorni lak

HS SR visokosijajni prozorni lak

Zelo kakovosten akrilni UHS prozorni lak ki se odlikuje hitro sušenje, ki ne vpliva na
zmanjšan sijaj. Primeren je za vse tipe popravil, ne glede na velikost popravila ali način
lakiranja. Resnično "vsestranski"!

Izjemno hiter HS prozorni lak za večja
ali manjša popravila. Dodajanje trdilca/
aktivatorja v bazni lak ni potrebno.
Nanašanje laka je enostavno in hitro.

Zelo popularen visokokakovostni HS
prozorni lak, ki ga odlikuje hitro sušenje,
visoka stopnja sijaja in dolgotrajna
obstojnost sijaja.

-

-

-

možnost izbire med 4 hitrostmi trdilcev
in 3 hitrostmi redčil

-

-

sušenje: 10 - 25 minut (60°C)
poliranje je možno takoj po ohladitvi (v
primeru prisilnega sušenja) ali naslednji
dan v primeru zračnega sušenja

-

-

globok sijaj in visoka UV zaščita
zelo enostaven nanos in odlično
razlivanje

-

skladno z HOS 420 g/L
trdilec: 9122/9123/9125/9127 (vol. 2:1)

-

-

-

-

-

Vsebina
1 L, 5 L

sušenje brez lakirne komore omogoča
visoke prihranke goriva in električne
energije
suho za poliranje (60°C): 5 – 6 min,
poliranje možno takoj po ohlajanju
suho za poliranje (20°C): 60 min
odličen sijaj

-

-

-

-

-

visoka UV zaščita

zelo enostavno nanašanje, odlično
razlivanje
čas sušenja (60°C): 15-30 min
odličen in dolgotrajen sijaj
dolgotrajna obstojnost in odpornost na
rumenenje
trdilec: 9220, 9230, 9250 ali 9270 (vol:
2:1), brez redčila

trdilec 9125, 9127 (vol. 3:1)

Vsebina
1 L, 3 L

Vsebina
1 L, 5 L, 0,75 L (0,5 L+0,25 L)
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9004 Clear Finish

9500 Maxx Matt

9700 DTM Clear Coat

7170 Black Finish

1K akrilni prozorni sijajni lak

HS prozoren mat lak

HS prozorni lak z izboljšanim
oprijemom

Črni mat lak

Kakovosten akrilni prozoren sijajni lak
v spreju namenjen hitrim popravilom
v avtoličarstvu. Primerno tudi za lake
na vodni osnovi. S posebno formulo
za dolgotrajno obstojnost in proti
rumenitvi.

HS akrilni mat prozoren lak za posebna
popravila površin, ki zahtevajo mat
zaključek. Posebej primeren za
zaključke na plastičnih delih, kot so
odbijači itd.
-

-

-

hitro sušenje
dober sijaj
-

-

-

-

-

Vsebina
500 ml

enostavno nanašanje, enostavno
doseganje enakomerne površine
brez oblakov

1K pokrivni črni mat lak na nitrocelulozni osnovi.

Prozorni lak je namenjen za nanašanje
direktno na kovinske površine pri čemer
ohranite videz kovinskega materiala,
zagotovite ustrezno zaščito površine.

-

visoka stopnja motnosti, visoka
odpornost na rise

-

zelo elastičen, svilen, ravna
površina

-

lahko se nanaša na barve na vodni
in solventni osnovi
skladno z HOS direktivo

-

-

-

-

-

dobra pokrivnost
hitro sušenje
dolgotrajna obstojnost

odličen oprijem na železne
površine, aluminij, galvanizirano
pločevino ...
enostavno nanašanje in hitro
sušenje
odličen sijaj lakiranih površin
skladno z HOS direktivo
trdilec: 9075 (2:1), brez redčila

trdilec: 9220, 9230, 9250 ali 9270
(vol. 3:1)
Vsebina
1L

Vsebina
1L

Vsebina
750 ml

S I LCO. S I

9005 Black Finish Spray

6116 B-Paint

Akrilni črni mat lak v spreju

Barva za odbijače

Kakovosten akrilni mat lak v
spreju za splošno uporabo in
kontrolo brušenja pri obdelavi
brizgalnega polnila.

-

-

-

-

dober oprijem
visoka pokrivnost
varčna uporaba
hitro sušenje

Enokomponentna specialna
strukturna barva za plastične
elemente karoserije.

6116-A Antracit
6116-B Črna

-

-

-

Vsebina
500 ml

Vsebina
750 ml

9008 B-Paint Spray

9009 Rim Restore

Barva za odbijače v spreju

Srebrni lak za platišča

Enokomponentna specialna
strukturna barva za plastične
elemente karoserije.

-

-

9008-A Anthracite
9008-B Black

-

-

Vsebina
500 ml

nanos neposredno brez
primerja
hitro sušenje
dobra pokrivnost
regulacija strukture z
oddaljenostjo brizganja

Hitrosušeči lak s kovinskim
sijajem za obnovitev platišč
iz lahkih kovin in kolesnih
pokrovov. Izdelano na osnovi
akrilne smole skakovostnimii
alu pigmenti.

-

-

-

Vsebina
750 ml

nanos neposredno brez
primerja
hitro sušenje
regulacija strukture z
oddaljenostjo brizganja

odličen oprijem na različne
površine
zaščiti tudi kromirane,
kovinske in plastične elemente
hitro sušenje, visoka
pokrivnost, ekonomična
poraba

7007 Rim Restore Spray

1072 HT Paint Spray

Srebrni lak za platišča v spreju

Termolak v spreju

Hitrosušeči lak s kovinskim
sijajem za obnovitev platišč
iz lahkih kovin in kolesnih
pokrovov. Izdelano na osnovi
akrilne smole s kakovostnimii
alu pigmenti.

Lak v spreju namenjen zaščiti
površin, ki so izpostavljene
visokim temperaturam (izpuhi,
deli motorja...).

-

-

-

Vsebina
400 ml

odličen oprijem na različne
površine
zaščiti tudi kromirane,
kovinske in plastične
elemente
hitro sušenje

1072-A Srebrna
1072-B Črna
Vsebina
500 ml

-

-

-

-

odličen oprijem predvsem na
kovinske podlage
temperaturna obstojnost do
600°C
deluje protikorozivno
visoka pokrivnost
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9584 Prefill DME
Sprej doza DME
Sprej doza, prednapolnjena
z ustreznim potisnim plinom
in razredčilom za kasnejše
dopolnjenje z različnimi vrstami
barv.

Ženski ventil
Vsebina
400 ml

-

posebna razpršilna glava za
nanašanje barv

Pršilni vzorec

S I LCO. S I

Pregled prozornih lakov in barv
9600 SFR X-Cure

1072 HT Paint Spray

9004 Clear Finish

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

9600-1

UHS 420 ultra hiter prozorni lak

1L

6 kos

9004-0,5

1K akrilni prozorni sijajni lak

500 ml

12 kos

1072-A-0,4

Termolak v spreju

Srebrna

400 ml

6 kos

1072-B-0,4

Termolak v spreju

Črna

400 ml

6 kos

9600-2,5

UHS 420 ultra hiter prozorni lak

2,5 L

3 kos

9600-5

UHS 420 ultra hiter prozorni lak

5L

3 kos

9006 SFR X-Cure Spray
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9006-0,4

2K ultra hiter prozorni lak

400 ml

12 kos

9130 X13 Spectrum
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9130-1

UHS 420 Hitri prozorni lak

1L

6 kos

9130-5

UHS 420 Hitri prozorni lak

5L

3 kos

9120 X12 Supreme
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9120-1

UHS 420 prozorni lak

1L

6 kos

9130-5

UHS 420 prozorni lak

5L

3 kos

9100 X10 System Clear
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9100-1

UHS 420 prozorni lak

1L

6 kos

9100-5

UHS 420 prozorni lak

5L

3 kos

9090 X9 Superfast
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9090-1

HS hiter prozorni lak

1L

6 kos

9090-3

HS hiter prozorni lak

3L

3 kos

9050 X5 HS Clear Coat
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9050-1

HS SR visokosijajni prozorni lak

1L

6 kos

9050-5

HS SR visokosijajni prozorni lak

5L

3 kos

9050-0,75-M

HS SR visokosijajni prozorni lak +
HS akrilni standard trdilec

500 ml
250 ml

12 kos

9500 Maxx Matt
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9500-1

HS prozoren mat lak

1L

6 kos

9700 DTM Clear Coat
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9700-1

HS prozorni lak z izboljšanim oprijemom

1L

6 kos

7170 Black Finish
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

7170-0,75

Črni mat lak

750 ml

6 kos

9005 Black Finish Spray
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9005-0,5

Akrilni črni mat lak v spreju

400 ml

12 kos

6116 B-Paint
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

6116-A-0,75

Barva za odbijače

Anthracite

750 ml

6 kos

6116-B-0,75

Barva za odbijače

Black

750 ml

6 kos

9008 B-Paint Spray
Št. art.

Opis

Barva

Vsebina

Pakiranje

9008-A-0,5

Barva za odbijače v spreju

Antracitna

500 ml

12 kos

9008-B-0,5

Barva za odbijače v spreju

Črna

500 ml

12 kos

9009 Rim Restore
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9009-0,75

Srebrni lak za platišča

750 ml

6 kos

7007 Rim Restore Spray
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

7007-0,4

Srebrni lak za platišča v spreju

400 ml

12 kos

9584 Prefill DME
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

9584-0,4

Sprej doza DME

400 ml

12 kos
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UNIMIX 20
NOVA GENERACIJA

S I LCO. S I

UniMix 20

30.000

Mešalni sistem za komercialna vozila

formulacij

Osvežen industrijski mešalni sistem UniMix ponuja
številne dodatne funkcije, zaradi katerih je sistem postal
še bolj vsestranski.
Obsežnejši nabor koncentriranih pigmentnih omogoča
mešanje več kot 30.000 formulacij, ki so na voljo tudi
kot barvne kartice v razširjeni barvni dokumentaciji. Te
barvne kartice lahko prepozna tudi prenosna naprava za
ujemanje barv 94.021 Unimix Color Identifier.
S sistemom za niansiranje UniMix 20 je na voljo cca.
4.000 formulacij tudi za avtomobile z ločeno barvno
dokumentacijo.
Širok nabor veziv UniMix 20 omogoča mešanje različnih
vrst premazov; od temeljnih premazov do zaključnih
premazov in premazov za nanašanje direktno na kovine
(Direct-to-metal).

26
koncentriranih
pigmentov

16
veziv

4
aditivi

obširna
dokumentacija
barv
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UniMix 20 Tinters
Št. art.

Opis

Vsebina

20.100-6

20.100 White

6 kg

20.101-6

20.101 Neutral

6 kg

20.110-3,5

20.110 Deep Black

3,5 kg

20.111-3,5

20.111 Tinting Black

3,5 kg

20.112-1

20.112 Black Reduced

1 kg

20.120-5

20.120 Yellow Oxide

5 kg

20.121-1

20.121 Yellow Chrome

1 kg

20.122-3,5

20.122 Yellow Lemon

3,5 kg

20.123-3,5

20.123 Yellow Sun

3,5 kg

20.124-1

20.124 Yellow Reduced

1 kg

20.130-3,5

20.130 Orange

3,5 kg

20.140-5

20.140 Red Oxide

5 kg

20.141-1

20.141 Red Violet

1 kg

20.142-3,5

20.142 Red Cayenne

3,5 kg

20.143-1

20.143 Red Oxide Reduced

1 kg

20.150-1

20.150 Violet

1 kg

20.151-1

20.151 Magenta

1 kg

20.152-1

20.152 Violet Transparent

1 kg

20.160-1

20.160 Blue Phtalo

1 kg

20.161-3,5

20.161 Blue

3,5 kg

20.162-1

20.162 Blue Violet

1 kg

20.163-1

20.163 Blue Reduced

1 kg

20.170-1

20.170 Green Phtalo

1 kg

20.171-1

20.171 Green

1 kg

20.172-1

20.172 Green Reduced

1 kg

20.180-3,5

20.180 Aluminium Fine

3,5 kg

94.010 Colour Box
Commercial Vehicles
Barvna dokumentacija s 3000 barvnimi karticami za
tovornjake, kmetijske stroje, barve podjetij, splošno
industrijo ...

94.020 Spectrophotometer
X-Rite Ci61
Prenosen, ročni spektrofotometer za hitro in natančno
določanje barvnih odtenkov.
-

-

-

-

-

94.011 Colour Box Automotive
Barvna dokumentacija s pribl. 4000 barvnimi karticami:
1400 solidnih in 2600 kovinskih / perla barv.
Dobavljivo: avgust, 2021

94.021 Colour Identifier
Barvni identifikator prepozna pravo barvo med vsemi
formulacijami v bazi podatkov sistema UniMix 20.
-

robustno, ergonomično ohišje

-

zanesljive, silikonizirane fotodiode spektralnega analizatorja

-

baterijski pogon

-

obstojna žarnica
dobavljeno s kalibracijsko ploščico

preprosta uporaba
kompaktna oblika
povezljiv z mobilnimi napravami
na voljo mobilna aplikacija

S I LCO. S I

96.001 Mixing machine

1567-1569 Stirring Lids

Kompaktna mešalna naprava.

Mešalni pokrov za 1- in 3,5-litrske pločevinke.

-

-

hitra namestitev
enostavna za uporabo

1567 1 L
1569 3,5 L

5660 Scale

5760 Barva Swatch RAL

Natančna tehtnica za točno mešanje pigmentov.

RAL barvna karta.

5651 Colour Swatch

94.030 UniMix 20 Software

Barvna karta za tovorna vozila ter kmetijsko in kovinsko industrijo,
barve podjetij in splošno industrijo.
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PRIMER

PRIMER

DTM

90.100 Binder UniMix
1K Nitro Primer

90,200 Binder UniMix
2K Epoxy Primer

90.300/90.320/90.330
UniMix 2K DTM Binder

Nitro-temeljni premaz

Epoksi temeljni premaz

S protikorozijsko zaščito

Protikorozijski temeljni premaz za nanašanje na
kovinske konsktrukcije, kmetijsko mehanizacijo, …

2K epoksi temeljni premaz/barva je univerzalen
konstrukcijski temelj za splošno uporabo. Cinkov
fosfat zagotavlja odlične protikorozijske lastnosti.
Uporablja se lahko za nanašanje na železo,
pocinkano železo, aluminij, plastiko ... Po strjevanju
je nastali film odporen na vlago, kemikalije in
mehansko odporen.

-

-

-

-

dober oprijem na različne
dobra pokrivnost pomaga pri pokrivnosti
naslednjih premazov
se lahko prebarva mokro-na-mokro
še posebej primerno kot začasni temelj za namene
transporta (npr. Za kovinske konstrukcije)

Zunanja uporaba (izpostavljenost UV žarkom):

Če je zahtevana boljša odpornot (protikorozijska in
kemijske), je potrebno uporabiti 2K temelj
(epoksi ali DTM).

Primer uporabe:

Uporablja se lahko samo kot temeljni premaz,
površine pa morajo biti prebarvane z UV stabilnim
premazom.
Šasije za tovornjake, kmetijska mehanizacija,
kovinske konstrukcije, pomorski program, ...
Notranja uporaba (brez izpostavljenosti UV-žarkom):

90.300
Sijaj
80 %

90.320
Polmat
40–60 %

90.330
Mat
15–25 %

To vezivo se uporablja za izdelavo zaščitnih
premazov, ki temeljijo na 2K tehnologiji in jih je
mogoče nanesti neposredno na podlago. Združujejo
lastnosti temelja in kakovost končnega premaza.
Barva ima oprijem neposredno golo pločevino
brez predhodnega nanosa temelja. Cinkov fosfat
zagotavlja odlične protikorozijske lastnosti.
-

dober oprijem na različne podlage (gola pločevina,
aluminij, galvanizirana pločevina, fiberglass …)

Primer uporabe:

Lahko se uporablja kot zaključni premaz z
neposrednim nanosom na različne podlage.

Šasije za tovornjake, kmetijska mehanizacija,
kovinske konstrukcije, pomorski program …

Primer uporabe:

Trdilec:
90.300 9220, 9230, 9250,9270 (vol. 3:1)
90.320 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 4:1)
90.330 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 4:1)

Stroji, ki potrebujejo večjo kemično odpornost, črte
na betonskih tleh, cevovodi, ...
Trdilec:
2120 (vol. 3:1)
2130 (vol. 2:1)

S I LCO. S I

DTM

KONČNI PREMAZ

KONČNI PREMAZ

KONČNI PREMAZ

90.310 UniMix
2K DTM Binder

90.400 Binder UniMix
1K Synthetic glossy

90.900 Binder UniMix
2K UHS Acryl

Brez korozijske zaščite

1K sintetični premaz

90,510/90,520/90,530
Binder UniMix 2K
Polyacryl

90.310
Sijaj
100 %
To transparentno DTM vezivo ne
vsebuje protikorozijskih pigmentov,
zato se uporablja za barvanje korozijsko
obstojnih substratov (galvanizirana
pločevina, aluminij, medenina ….). Vezivo
zagotavlja odličen oprijem na različne
podlage.

1K hitro sušeči premaz na osnovi
alkidnih smol, ki se hitro sušijo na zraku.
Primerno za uporabo v mizarstvo,
pri nezahtevnem barvanju železnih
konstrukcij, kmetijskih strojev itd.
Ima dober oprijem na različne podlage
in se lahko uporablja kot temeljni in
končni premaz v enem koraku. Za boljšo
kemijsko in vremensko odpornost je
potrebno izbrati 2K materiale.

2K poliakrilni premaz
90,510
Sijaj
100 %

90,520
Polmat
40–60 %

90,530
Mat
15–25 %

2K akrilno vezivo z visokim deležem suhe
snovi se uporablja za izdelavo sijajnega
visokokakovostnega premaza z odlično
kemično in vremensko odpornostjo.
-

Primer uporabe:

2K poliakrilno vezivo zagotavlja UV
odpornost, obenem pa je barvana
površina gladka in sijajna. Premaz
zagotavlja hitro sušenje in dobre končne
rezultate.

Kamionske prikolice iz aluminija.

Primer uporabe:
Barvanje tovornih in gospodarskih
vozil, pohištva, avtobusov in kmetijske
mehanizacije, za uporabo v industriji, za
barvanje konstrukcij iz kovine, plastike in
betona …

Trdilec:
9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 2:1)

UHS akrilni 2K premaz

Trdilec:
90,510 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 2:1)
90,520 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 3:1)
90,530 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 3:1)

-

visok sijaj in dobra pokrivnost
skladno z VOC (<420 g/L) regulativo

primer uporabe:
Barvanje avtomobilov, tovornjakov in
gospodarskih vozil, pohištva, barvanje
avtobusov in kmetijske mehanizacije,
industrijska uporaba, za barvanje
konstrukcij iz kovine …

Trdilec:
9132, 9133, 9135, 9137 (vol. 4:1)
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KONČNI PREMAZ

EFFECT PAINT

ADITIV

90.910/90.920/90.930
Binder UniMix
2K Ultra Fast Acryl

90.680 UniMix Effect Paint

90.650 UniMix
Glass Additive

UHS akrilni hitro sušeči 2K premaz
90.910
UHS sijaj *
100 %

90.920
HS polmat
40–60 %

90.930
HS mat
15–25 %

Visokokakovostna 2K akrilna barva s posebnim
metalik učinkom se lahko uporablja samostojno ali
kot delna zamenjava Unimix veziv (10–40%). Če se
izdelek uporablja samostojno, nima protikorozijskih
lastnosti.
-

-

UniMix ultra hitri akrilni premaz je izjemno hitro
suh, hkrati pa zagotavlja sijajno in gladko površino.
Zagotavlja odlično odpornost na kemikalije in
vremenske vplive.
-

-

-

-

-

sušenje pri sobni temperaturi omogoča prihranek
goriva in električne energije

se lahko uporablja samostojno ali kot metalik
pigment v drugih vezivih
učinek sljudega aluminija

Uporaba
Namesto veziva dodajte 10–40% 90.680 dodatka.
Če se uporablja samostojno, zmešajte 4:1 s trdilci
9220/9230/9250/9270.

Dodatek za steklo
Dodatek za steklo zagotavlja oprijem premazov
UniMix 2K na steklene površine. Premaz lahko
nanesemo na sprednjo ali zadnjo stran stekla.
-

-

-

zagotavlja ustrezen oprijem premaza na steklo
enostavna uporaba in vmešavanje
ne vpliva na lastnosti osnovnega premaza (čas
sušenja, izravnavanje, videz…)

Uporaba
Dodajte 5% (namesto razredčila) v pripravljeno
mešanico premaza in trdilca.

sušenje na zraku (20°C): 50–60 min

Primer uporabe

možno prisilno sušenje (60°C): 3–5 min

Steklene površine za kuhinjo in kopalnico, steklene
delovne plošče, steklene predelne stene in stene,
reklamni panoji / table ...

dobro razlivanje, odličen sijaj in gladka površina
v polmat in mat izvedbi

Trdilec:
90.910 90.915, 90.917 (vol. 2:1)
90.920 90.915, 90.917 (vol. 3:1)
90.930 90.915, 90.917 (vol. 3:1)

Dodatek se lahko uporablja v kombinaciji z
naslednjimi vezivi UniMix: 90.300, 90.310, 90.320;
90.330; 90.510; 90.520; 90.530; 90.910; 90.920;
90.930.

Dodatek lahko uporabimo v kombinaciji z
naslednjimi vezivi UniMix: 90.300; 90.510; 90.520;
90.530; 90.900.

S I LCO. S I

ADITIV

ADITIV

Pregled veziv in aditivov
UniMix 20 veziva

90.660-90.665 UniMix
Texture Additive

90.690 UniMix
Retarder Thinner

Teksturni dodatek

Zaviralno redčilo UniMix

90.660
Fina tekstura

90.665
Groba tekstura

Strukturni dodatek UniMix je enostavno vmešati v
različne UniMix premaze, da dosežete fino ali grobo
strukturno površino.
-

-

-

popoln strukturni videz
enostavno dodajanje mešanici premazov
uporaben v različnih premazih (PU, akril, DTM…)

Zaviralno redčilo je posebna mešanica topil za daljši
odprti čas barve, kjer je potreba pobarvanju večjih
površin, eventuelno v kombinaciji s povišanimi
temperaturami.

Opis

Vsebina

90.100-21,3

Binder UniMix 1K Nitro Primer

21.3 kg

90,200-20

Binder UniMix 2K Epoxy Primer

20 kg

90,200-6

Binder UniMix 2K Epoxy Primer

6 kg

90.300-20

Binder UniMix 2K DTM 80% Glossy

20 kg

90.310-20

Binder UniMix 2K DTM 100% Glossy

20 kg

90.320-20

Binder UniMix 2K DTM Semimatt

20 kg

90.330-20

Binder UniMix 2K DTM Matt

20 kg

90.400-20

Binder UniMix 1K Synthetic Glossy

20 kg

90,510-20

Binder UniMix 2K Polyacryl Glossy

20 kg

90,520-20

Binder UniMix 2K Polyacryl Semimatt

20 kg

90,530-20

Binder UniMix 2K Polyacryl Matt

20 kg

90.900-20

Binder UniMix 2K UHS Acryl

20 kg

90.910-20

Binder UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl

20 kg

90.910-4

Binder UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl

4 kg

90.920-20

Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Semimatt

20 kg

90.930-20

Binder UniMix 2K HS Ultra Fast Acryl Matt

20 kg

90.680-4,5

UniMix Effect Paint

4.5 kg

UniMix 20 aditivi
Št. art.

Opis

Vsebina

90.650-1

UniMix Glass Additive

1L

Uporaba

90.660-1

UniMix Texture Additive Fine

1L

Dodajte vsaj 2-3%, da opazite želene učinke.

90.665-1

UniMix Texture Additive Coarse

1L

90.690-5

UniMix Retarder Thinner

5L

Pri zelo velikih površinah in v kombinaciji z visokimi
temperaturami lahko uporabite do 10% razredčila.
Akrilna razredčila (7050/7070) lahko brez težav
uporabljate tudi skupaj z Retarder razredčilom.

Uporaba
Mešanici barve dodajte 10–30% dodatka (pred
dodajanjem trdilca).
Redčilo 90.690 se lahko uporablja z vsemi vezivi
UniMix 20.
Dodatek lahko uporabite v kombinaciji z
naslednjimi vezivi UniMix 20: 90.300, 90.310,
90.320; 90.330; 90.510; 90.520; 90.530.

Št. art.

Preveč redčila 90.690 lahko tudi podaljša skupni
čas sušenja barve.
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TRDILCI

S I LCO. S I

Pregled uporabe trdilcev
9122
9123
9125
9127

9220
9230
9250
9270

3950

7082
7083

7125

7225

2120
2130

9650
9670

9075

432
433

653
655

623
625

7120 M12 SFR Superfast

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

9900 M9 Surfacer

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7080 M8 Acryfill

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

430 Carfix HS Surfacer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

7100 E-Primer

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7220 M22 Wash Primer

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

2110 Epo-Prime

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

9600 SFR X-Cure

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

9130 X13 Spectrum

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9120 X12 Supreme

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9100 X10 System Clear

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650 Carfix UHS Clear Coat -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

9090 X9 Superfast

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9050 X5 HS Clear Coat

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

620 Carfix HS Clear Coat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

9500 Maxx Matt

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9700 DTM Clear Coat

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

FILLERS

CLEAR COATS
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Pregled trdilcev
9122 - 9127 UHS Hardener

7082 - 7083 Hardener

CarFIX Hardeners

Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

9122-0,5

UHS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

500 ml

12 kos

7082-0,25

HS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

250 ml

12 kos

335-1

CarFIX Universal HS Hardener

Standard

1L

9122-2,5

UHS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

2,5 L

3 kos

7083-0,25

HS akrilni hitri trdilec

Hiter

250 ml

12 kos

7083-0,75

HS akrilni hitri trdilec

Hiter

750 ml

12 kos

9123-0,5

UHS akrilni hitri trdilec

Hiter

500 ml

12 kos

9123-2,5

UHS akrilni hitri trdilec

Hiter

2,5 L

3 kos

9125-0,33

UHS akrilni standard trdilec

Standard

330 ml

12 kos

9125-0,5

UHS akrilni standard trdilec

Standard

500 ml

12 kos

9125-1

UHS akrilni standard trdilec

Standard

1L

6 kos

9125-2,5

UHS akrilni standard trdilec

Standard

2,5 L

3 kos

9127-0,5

UHS akrilni počasni trdilec

Počasen

500 ml

12 kos

9127-1

UHS akrilni počasni trdilec

Počasen

1L

6 kos

9127-2,5

UHS akrilni počasni trdilec

Počasen

2,5 L

3 kos

9132 - 9137 UHS Hardener

7125 Hardener
Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

7125-0,2

HS akrilni standard trdilec

Standard

200 ml

12 kos

7125-0,7

HS akrilni standard trdilec

Standard

700 ml

12 kos

7225 Wash Primer Hardener
Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

7225-1

Wash primer trdilec

/

1L

Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

9132-1

UHS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

1L

6 kos

2120 - 2130 Hardener

9133-1

UHS akrilni hitri trdilec

Hiter

1L

6 kos

Št. art.

12 kos

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

6 kos

432-0,2

CarFIX HS Hardener

Zelo hiter

200 ml

12 kos

432-0,7

CarFIX HS Hardener

Zelo hiter

700 ml

12 kos

433-0,2

CarFIX HS Hardener

Hiter

200 ml

12 kos

433-0,7

CarFIX HS Hardener

Hiter

700 ml

12 kos

653-0,5

CarFIX UHS Hardener

Tip

500 ml

12 kos

653-2,5

CarFIX UHS Hardener

Hiter

2,5 L

3 kos

655-0,5

CarFIX UHS Hardener

Standard

500 ml

12 kos

655-2,5

CarFIX UHS Hardener

Standard

2,5 L

3 kos

623-0,5

CarFIX HS Hardener

Tip

500 ml

12 kos

623-2,5

CarFIX HS Hardener

Hiter

2,5 L

6 kos

625-0,5

CarFIX HS Hardener

Standard

500 ml

12 kos

625-2,5

CarFIX HS Hardener

Standard

2,5 L

6 kos

9135-1

UHS akrilni standard trdilec

Standard

1L

6 kos

2120-0,33

Epoksi standard trdilec

Standard

330 ml

12 kos

9137-1

UHS akrilni počasni trdilec

Počasen

1L

6 kos

2120-1

Epoksi standard trdilec

Standard

1L

6 kos

2120-5

Epoksi standard trdilec

Standard

5L

3 kos

Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

2130-0,5

Epoksi hitri trdilec

Hiter

500 ml

12 kos

90.915-0,5

Hardener for 2K Ultra Fast Acryl

Standard

500 ml

12 kos

2130-5

Epoksi hitri trdilec

Hiter

5L

3 kos

90.915-2,5

Hardener for 2K Ultra Fast Acryl

Standard

2,5 L

3 kos

9220 - 9270 HS Hardener
Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

9220-0,2

HS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

200 ml

12 kos

9220-0,5

HS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

500 ml

12 kos

9650 - 9670 Hardener

9220-0,7

HS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

700 ml

6 kos

Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

9220-2,5

HS akrilni zelo hitri trdilec

Zelo hiter

2,5 L

3 kos

9650-1

UHS akrilni standard trdilec

Standard

1L

6 kos

9230-0,2

HS akrilni hitri trdilec

Hiter

200 ml

12 kos

9650-2,5

UHS akrilni standard trdilec

Standard

2,5 L

3 kos

9230-0,5

HS akrilni hitri trdilec

Hiter

500 ml

12 kos

9670-2,5

UHS akrilni počasni trdilec

Počasen

2,5 L

3 kos

9230-0,7

HS akrilni hitri trdilec

Hiter

700 ml

12 kos

9230-2,5

HS akrilni hitri trdilec

Hiter

2,5 L

3 kos

9250-0,2

HS akrilni standard trdilec

Standard

200 ml

12 kos

9075 Hardener

9250-0,5

HS akrilni standard trdilec

Standard

500 ml

12 kos

Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

9250-0,7

HS akrilni standard trdilec

Standard

700 ml

12 kos

9075-0,5

HS akrilni standard trdilec

Standard

500 ml

12 kos

9250-2,5

HS akrilni standard trdilec

Standard

2,5 L

3 kos

9075-2,5

HS akrilni standard trdilec

Standard

2,5 L

3 kos

9270-0,5

HS akrilni počasni trdilec

Počasen

500 ml

12 kos

9270-2,5

HS akrilni počasni trdilec

Počasen

2,5 L

3 kos

3950 Hardener
Št. art.

Opis

Tip

Vsebina Pakiranje

3950-0,33

UHS akrilni trdilec

-

330 ml

12 kos

3950-1

UHS akrilni trdilec

-

1L

6 kos

UniMix 20 Hardeners

90.917-0,5

Hardener for 2K Ultra Fast Acryl

Počasen

500 ml

12 kos

90.917-2,5

Hardener for 2K Ultra Fast Acryl

Počasen

2,5 L

3 kos

S I LCO. S I

Akrilni trdilci
Kakovostni, vsestranski HS in UHS akrilni trdilci za dvokomponentna
polnila in prozorne lake, ki temeljijo na visokokakovostnem izocianatu
in so napolnjeni z dušikom za daljšo življenjsko dobo.

Epoksi trdilci
Kakovostni epoksi trdilci za hitro in standardno sušenje, narejeni za
epoksi polnila in UniMix epoksi primerje.
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POLIRNI
SISTEMI

S I LCO. S I

3200 Moxi-Blue

3202 Moxi AH

3205 - 3215 Moxi Pads

Pasta za poliranje v enem koraku

Antihologramska pasta za poliranje

Polirna goba

Vrhunska avtoličarska "vse v enem" polirna pasta,
izdelana s sodobno nano tehnologijo omogoča
poliranje v enem koraku.

Napredna avtoličarska fina polirna pasta izdelana
na podlagi sodobne nano tehnologije. Posebej
primerna za odstranjevanje hologramov.

Visokokakovostne polirne gobe različnih struktur
in trdote, namenjene vsem vrstam poliranja (od
grobega do finega) v avtomobilski, navtični in drugih
industrijskih panogah.

-

-

-

-

-

-

poliranje v enem koraku (ena pasta, ena goba)
abrazivni material: aluminijev oksid
za poliranje z rotacijskimi ali orbitalnimi polirkami
primerna za strojno ali ročno poliranje

-

-

-

-

odstranjevanje risov brusnega papirja P1200
za poliranje svežega ali obrabljenega originalnega laka

-

-

primerno za sodobne lake, odporne na rise
abrazivni material: AIO

-

strojno ali ročno poliranje
optimalno razmerje med vezivi in abrazivom
zmanjšuje tvorbo prahu
odstranjevanje risov brusnega papirja P3000

-

-

za uporabo z rumeno ali oranžno gobo
-

Goba

Odrez

Sijaj

Vsebina
1 kg, 250 g

Goba

Odrez

Sijaj

Vsebina
1L

-

uporabne za klasične rotacijske polirke (rotary) in
polirke z naključnim orbitalnim gibanjem (random
orbital); npr. BigFoot
3 dimenzije polirnih gob (90, 145 in 170 mm)
izredno vzdržljiv in kompakten material z odprto
strukturo za boljše hlajenje
narezana struktura (bela in rumena goba) za
učinkovitejše poliranje
velkro pritrditev

Dimenzija
ø90 x 25 mm / ø145 x 30 mm
ø170 x 30 mm
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NOVO

3250 Moxi Wool Pad

3080 Finish Inspection

8055 Wax+

3125 Backing Plate

Polirni disk ovca

Čistilo za kontrolo poliranja

Polimerna zaščita v spreju

Polirni krožnik

Visokokakovostna polirna ovca,
namenjena poliranju laka. Primerno
za avtomobilsko, navtično in druge
industrije.

Finish Inspection razmaščuje površino in
veže prašne delce. Uporabno predvsem za
kontrolo obdelane površine.

Dolgotrajna zaščita avtomobilskega
laka, kromiranih delov, steklenih površin,
plastike in nebarvanih plastičnih delov.
Zagotovljena zaščita pred vremenskimi
vpliv v kombinaciji s pol-mat videzom.

Kakovosten polirni krožnik s podložno
ploščo, izdelano iz sintetičnega najlona,
odpornega na udarce, na katerega je
pritrjen sloj mikroceličnega poliuretana
z odlično odpornostjo na trganje, olje in
staranje.

-

-

izredno vzdržljiv in kompakten material
velkro pritrditev

-

-

-

Dimenzija
ø150 mm x 32 mm

Vsebina
500 ml

enostavno ročno ali strojno nanašanje
gladka površina
globok sijaj

Vsebina
500 ml

-

-

M14 navoj
velkro pritrditev

Premer
125 mm

S I LCO. S I

NOVO

NOVO

8067 Microfibre Cloth

6180 Fine-Cut

3055 Poli-Clay

8110 Clay Bar Coarse

Brezšivna dvostranska krpa iz
mikrovlaken

Abrazivni diski iz tkanine na
podlagi iz pene

Čistilni plastelin na disku

Sintetični plastelin za
čiščenje trdih lakov

Odlična za detailing, varno in enostavno
odstranjuje lake, glazure in voske, pri
tem pa ne pušča nobenih sledi.

Posebni abrazivni material na prepleteni
tkanini s podlago iz pene se uporablja na
zaobljenih površinah in robovih, kjer je
potrebno ustvariti gladek brusni vzorec
in zmanjšati tveganje sledov brušenja.

-

-

-

-

-

velikost: 40x40 cm (380gsm)
sestava 80% poliester in 20% poliamid
brezšivni robovi ne praskajo površine
vrhunska krpa za brisanje z končnim
rezultatom na nivoju izložbenih
avtomobilov, odlični rezultati na barvi,
plastiki in kromu

-

-

-

brusni material: silicijev karbid
za mokro ali suho brušenje

Plastelinska masa na penasti podlagi,
za globinsko čiščenje in odstranjevanje
nepravilnosti na lakiranih površinah.
-

-

-

hiter, enostaven in varen način
čiščenja površin
ročno ali strojno čiščenje
velkro pritrditev

ročno ali strojno brušenje

Plastelinska ploščica za detailing
enostvno odstranjuje mrčes, cestno
umazanijo, zavroni prah, prekomerno
prašno nanošeno barvo in še mnogo več.
Globinsko čisti ter odstranjuje nečistoče
s katerekoli pobarvana površine ali
steklene površine. Odstranjuje nize
nečistoč s površin. Vsebuje kompozite
titanija, ki za seboj poščajo zelo rahle
poškodbe.
Odstranjuje:

odlična za sijajen končen izgled

-

-

-

-

Premer
150 mm
Granulacija
P 500, P 1000, P 2000, P 3000

-

Premer
150 mm

drevesna smola
ostanki mrčes
cestna umazanija
prekomeren prašni nanos barve
katranska umazanija

Vsebina
2 sintetična plastelina (200 g)
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NOVO

8120 Clay Bar Fine

2555 Ultra-Soft

Sintetični plastelin za
čiščenje mehkih lahkov

Polirna krpa

Plastelinska ploščica za detailing
enostvno odstranjuje mrčes, cestno
umazanijo, zavroni prah, prekomerno
prašno nanošeno barvo in še mnogo več.
Globinsko čisti ter odstranjuje nečistoče
s katerekoli pobarvana površine ali
steklene površine. Odstranjuje nize
nečistoč s površin. Vsebuje kompozite
titanija, ki za seboj poščajo zelo rahle
poškodbe.

Polirne krpe Ultra Soft za vse vrste
poliranja in čiščenje politure.
-

-

izredna mehkoba in vpojnost
dobavljeno v škatli za praktično
uporabo

Odstranjuje:
-

-

-

-

-

drevesna smola
ostanki mrčes
cestna umazanija
prekomeren prašni nanos barve
katranska umazanija.

Vsebina
2 sintetična plastelina (200 g)

2560
Stensko držalo
za škatle

Za pregled polirk si oglejte stran 94 Ličarska oprema in pripomočki

S I LCO. S I

Pregled polirnih sistemov
3200 Moxi-Blue

3125 Backing Plate

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

Št. art.

Premer

Pakiranje

3200-1

1 kg

Modra

12 kos

3125

125 mm

1 kos

3200-0,25

250 g

Modra

12 kos

8067 Microfibre Cloth

3202 Moxi AH
Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

3202-1

1L

Oranžna

12 kos

Opis

Opis

Pakiranje

Brezšivna dvostranska krpa iz mikrovlaken

1 kos

6180 Fine-Cut

3205 - 3215 Moxi Pads
Št. art.

Št. art.
8067

Barva

Dimenzija

Pakiranje

Št. art.

Granulacija

Pakiranje

6180-500

P 500

20 kos

3205-90

Srednja

Bela

ø90 x 25 mm

2 kos

6180-1000

P 1000

20 kos

3205-145

Srednja

Bela

ø145 x 30 mm

2 kos

6180-2000

P 2000

20 kos

6180-3000

P 3000

20 kos

3205-170

Groba

Bela

ø170 x 30 mm

2 kos

3210-90

Srednja

Rumena

ø90 x 25 mm

2 kos

3210-145

Srednja

Rumena

ø145 x 30 mm

2 kos

3210-170

Srednja

Rumena

ø170 x 30 mm

2 kos

3215-145

Fina

Oranžna

ø145 x 30 mm

2 kos

3215-170

Fina

Oranžna

ø170 x 30 mm

2 kos

3250-150

Št. art.

Premer

Pakiranje

3055

150 mm

1 kos

8110 Clay Bar Coarse

3250 Moxi Wool Pad
Št. art.

3055 Poli-Clay

Opis

Pakiranje

Polirni disk ovca, 150 x 32 mm

2 kos

3080 Finish Inspection

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

8110

Sintetični plastelin za čiščenje trdih
lakov, vijoličen

2 x 100 g

2 kos

8120 Clay Bar Fine

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

3080

500 ml

Brezbarvna

1 kos

8120

Sintetični plastelin za čiščenje trdih
lakov, zelen

2 x 100 g

2 kos

8055 Wax+
Št. art.

Opis

Pakiranje

8055-0,5

Polimerna zaščita v spreju

1 kos

2555 Ultra Soft
Št. art.

Opis

Pakiranje

2555-320

32 x 38 cm

320 kos

2560

Stensko držalo za škatle

1 kos
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TESNILNI
MATERIALI IN
LEPILA
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7005 Underbody
Bitumen Spray

7010 Underbody
Bitumen

2005 Underbody
Elastil Spray

Bitumenska zaščita podvozja v
spreju

Bitumenska zaščita podvozja

Prebarljiva zaščita podvozja v
spreju

Premaz za zaščito podvozja na osnovi
bitumenske mase.

Premaz za zaščito podvozja na osnovi
bitumenske mase.
-

-

-

-

močan oprijem na surovo in
prebarvano pločevino, plastično maso
in staro zaščito podvozja
tvori zaščitni film pred udarci kamenja,
hrupom in korozijskimi vplivi (sol)
ni prebarvljivo

-

-

močan oprijem na surovo in
prebarvano pločevino, plastično maso
in staro zaščito podvozja
tvori zaščitni film pred udarci kamenja,
hrupom in korozijskimi vplivi (sol)

Hitrosušeča, prebarvljiva zaščita
podvozja v spreju.
-

-

ni prebarvljivo
-

-

-

Vsebina

500 ml

Vsebina

1L

močan oprijem na surovo in
prebarvano pločevino in staro zaščito
podvozja

2040 Stone Chip Guard
Prebarljiva zaščita podvozja
Hitrosušeča, prebarvljiva zaščita
podvozja.
-

-

dolgotrajna odpornost pred obrabo in
elastičnost

-

ščiti pred udarci kamenja, hrupom in
korozijskimi vplivi (sol)

-

regulacija strukture s pritiskom in
oddaljenostjo

-

močan oprijem na surovo in
prebarvano pločevino, plastično maso
ali staro zaščito podvozja
dolgotrajna odpornost pred obrabo in
elastičnost
ščiti pred udarci kamenja, hrupom in
korozijskimi vplivi (sol)
regulacija strukture s pritiskom in
oddaljenostjo
hitro sušenje

hitro sušenje

Vsebina

500 ml

Vsebina

1 kg
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1170 Sound-Deadening
Pads
Zaščitne plošče

Prožne, zvočno absorbirajoče,
vibracijske-blažilne plošče.
Uporabno za zaščito tal, vrat, prtljažnika
in motornega pokrova.

3005 Cavity Coat Spray

3010 Cavity Coat

2006 UBS Gun

Zaščita votlih delov v spreju

Zaščita votlih delov

Pištola za našanje zaščite podvozja

Zaščitni premaz na osnovi specialnih
voskov. Visoka temperatura tališča
preprečuje stekanje pri višjih poletnih
temperaturah.

Zaščitni premaz na osnovi specialnih
voskov. Visoka temperatura tališča
preprečuje stekanje pri višjih poletnih
temperaturah.

Profesionalna pištola za nanašanje
zaščite podvozja ali voska za zaščito
votlih površin.
-

-

-

Dimenzija
50 cm x 25 cm x 2 mm

močan oprijem in prodiranje v težko
dostopna mesta
dolgotrajna zaščita pred korozijo in
hrupom

Vsebina
500 ml

-

-

močan oprijem in prodiranje v težko
dostopna mesta
dolgotrajna zaščita pred korozijo in
hrupom.

Vsebina
1L

-

-

ohišje iz ponikljanega aluminija
900 mm sonda za doziranje voska
regulacija snopa omogoča različno
strukturo

S I LCO. S I

5050 Power-Fix

5080 Multi Seal MSP

5030 Power-Seal

1410 Seam-Seal

2K PU lepilo

MSP Tesnilno lepilna masa

PU tesnilno lepilna masa

Tesnilno lepilna masa

Edinstveno dvokomponentno poliuretansko
lepilo za strukturna in kozmetična popravila
plastičnih elementov na avtomobilski
karoseriji. Doziranje z ročno pištolo. Odličen
oprijem na skoraj vsak tip plastičnega
materiala.

Trajnoelastična tesnilno lepilna masa
na osnovi nove generacije hibridnih
polimerov.

Enokomponentna prebarvljiva,
trajnoelastična tesnilno- lepilna
poliuretanska masa.

1K tesnilna masa za nanašanje s čopičem
na PU osnovi. Po strditvi tvori močno
elastično maso z odličnimi lepilnimi
sposobnostmi.

-

-

-

-

-

-

-

čas strjevanja: 1-2 min
nadaljnja obdelava (brušenje, rezanje
navojev itd.) po 10-30 min

-

prelakiranje po 60 min
odporno na olje, bencin, topila, kisline,
luge, itd.

-

-

ne vsebuje topil
-

izdelava spojev in nanašanje s čopičem

-

odlična reprodukcija vseh originalnih
struktur
močan oprijem na večino
konstrukcijskih materialov (jeklena,
pocinkana, alu pločevina, les,
keramika, plastika) brez primerja
sušenje s pomočjo zračne vlage
ne vsebuje izocianatov, silikonov ali
topil

-

-

-

-

močan oprijem na večino
konstrukcijskih materialov (jeklena,
pocinkana, alu pločevina, les,
keramika, plastika)
odpornost na atmosferske vplive in
temperaturo

-

-

prebarvljivo z laki na osnovi topil ali
vodni osnovi
odporno na vodo, olje, bencin
hitro sušenje

močno elastična masa
hitro sušenje
prebarvljivo z vsemi vrstami lakov

UV obstojno; prebarvljivo mokro na
mokro
5003
Najlonski čopič

4942
Mešalne konice, 12 kos
Vsebina
50 ml

-

Vsebina
290 ml

Vsebina
300 ml

Vsebina
0,85 kg
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3109 Double-Sided
Mount Tape
Dvostranski montažni lepilni trak
Trak z obojestransko lepilno površino.
Specialno akrilatno lepilo se aktivira ob
izpostavljenosti tlaku.
-

-

izjemno močan oprijem in vibracijska
odpornost
odpornost na bencin, olje, UV,
vremenske vplive…

Dimenzija
6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m

1111 X-Glue

1643 Activator

4905 Application Gun

Sekundno CA lepilo nizke
viskoznosti

Aktivator za sekundna lepila

Dozirna pištola za 2K PU lepilo

Aktivator bistveno pospeši proces
lepljenja. Posebej primeren za lepila z
višjo viskoznostjo.

Profesionalna dozirna pištola,
namenjena za 2K poliuretansko lepilo.

Nizkoviskozno cianoakrilatno trenutno
lepilo, primerno predvsem za uporabo v
avtomobilski karoseriji.

-

-

-

-

zlepi v trenutku ob vplivu zračne vlage

-

površino tudi očisti
varčna uporaba

visoka trdnost
ne vsebuje topil

Vsebina
20 g

Vsebina
200 ml

S I LCO. S I

9510 Seal Master

9520 Seal Master Multi

Pnevmatska pištola

Pnevmatska pištola

Ročna, pnevmatska pištola
za učinkovito nanašanje
nanašanje tesnilnih lepilnih
materialov v kartušah ali
vrečkah.

-

-

-

pnevmatsko izstiskanje
kartuš
integriran reducirni ventil
(4-8 bar)

Univerzalni sistem za
nanašanje tesnilnih ali lepilnih
mas v kartušah ali vrečkah.

-

-

-

z adapterji za kartuše ali
vrečke

-

brizganje ali nanašanje v liniji
teleskopski bat preprečuje
stik materiala z zrakom
regulacija tlaka brizganja in
količine nanašanja
priloženi adapterji za kartuše
ali vrečke

5530 Seal Master Accu

2860 Manual Sealant Gun

Baterijska pištola za kartuše

Ročna pištola za tesnilne lepilne materiale

Kompaktna, lahka in učinkovita
baterijska pištola za nanos
tesnil in lepil v kartušah.

Ročna pištola za nanašanje tesnilnih lepilnih materialov
v kartuši ali vrečki. Specialen mehanizem zagotavlja
enakomeren nanos materiala.

-

-

-

-

za 310 ml kartuše
samodejni vzvratni pomik
za hitro sproščanje tlaka v
kartušah
priloženi dve Li-on bateriji
polnilec

5532
Rezervna baterija

3002 Proseal

2552 Liquid Metal

Visoko temperaturna silikonska tesnilna masa

2K Tekoča kovina

Trajno elastična, specialna silikonska tesnilna masa v črni barvi.

Dvokomponentna
tekoča kovina
za reparaturo v
avtomobilski industriji.

-

-

visoka oprijemna moč na
vse površine
odporna na visoke
temperature (do 230°C)

Vsebina
200 ml

-

-

odporna na vibracije, odlična
kemična odpornost
možnost tesnenja pokrova
verižnika in žarometov itd.

-

-

-

Vsebina
50 ml

nanašanje na vse vrste kovin (jeklo,
litine, alu)
odporno do 120°C
možnost mehanske obdelave in
prebarvanja (po strditvi)

4942
Mešalne konice, 12 kos
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4515 Fast 30 UHM

5090 Cleaner - Activator

5082 Adhesion Primer

UHM lepilo za avtomobilska stekla

Čistilo - Aktivator

Črni primer

Enokomponentno, hitrosušeče fleksibilno poliuretansko lepilo za
lepljenje avtomobilskih stekel. Ultra High Modulus formulacija lepila
zagotavlja višjo torzijsko stabilnost in višje NHV vrednosti. Omogoča
varno uporabo avtomobila že v zelo kratkem času po namestitvi
vetrobranskega stekla pri vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami.
Lepilo Fast 30 UHM je bilo testirano v skladu z najzahtevnejšim
ameriškim varnostnim standardom FMVSS 208/212.

Oprijemno čistilo / aktivator je potreben za
pripravo (čiščenje in aktivacija) površin (lak,
keramični rob na steklu, korozijska zaščita)
pri lepljenju vetrobranskih stekel s Silco Fast
30 UHM lepilom.

Premaz za povečanje oprijema na steklo in
kovine pri lepljenju poliuretanskih lepilnih in
tesnilnih mas.

Vsebina
250 ml, 30 ml

Vsebina
250 ml, 30 ml

-

-

-

-

-

-

-

-

hladno nanašanje, stabilno - se ne poseda
visoka moč lepljenja
odpornost na staranje
ni potrebna uporaba primerja (samo Aktivator 5090)
ni korozivno; preprečuje kontaktno korozijo pri alu karoserijah
ne moti radijskih ali GSM anten in električnega ogrevanja stekel
odprti čas: 15-20 min
čas do dovoljene uporabe vozila z zračnimi blazinami: 60 min
(23° C in 50% relativna vlažnost)

Vsebina
310 ml

S I LCO. S I

5701 Applicator Brush

5025 Wire Handles

Palčka za nanašanje

Držala za rezanje z žico

Pripomoček za enostavno nanašanje aktivatorja ali črnega
primerja.

Set dveh kakovostnih ročajev za izrez lepila vetrobranskega
stekla. Z daljšim ročajem zlahka dosežemo nedostopna
mesta nad armaturno ploščo.

Vsebina
12 kos

5020 Braided Wire

5040 Square Wire

Pletena žica za izrez stekla

Kvadratna žica za izrez stekla

Pletena žica za klasično rezanje lepila
vetrobranskega stekla. Pletena je iz treh izjemno
močnih žic iz nerjavečega jekla.

Rezalna žica s kvadratnim presekom, ki jo zaradi lažjega in
bistveno hitrejšega rezanja uporablja vse več profesionalcev.
Ko rob žice pritisnemo ob lepilo, se žica »prekucne« in obrne
z ostrim delom proti lepilu, kar omogoča izvrstne rezalne
lastnosti.

Pletena
žica
Premer
0.8 mm

Dolžina
22 m

Kvadratna
rezalna žica
Debelina
0.6 mm

Dolžina
22 m

5035 Inserting Tool

5015 Super Scraper

Prebodalo za žico

Nož za odstranjevanje lepila

Votlo prebodalo za žico, ki omogoča enostavno namestitev
žice v začetni položaj rezanja. Aluminijast ročaj, konica iz
nerjavečega jekla.

5016
10 dodatnih rezil, 20 mm
5017
10 dodatnih rezil, 13 mm
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5065 Wide Scraper

2340 Vacuum Cups

Široki nož za odstranjevanje lepila

Set držal za steklo

Kot britev ostro in tanko rezilo namenjeno predvsem
odstranjevanju ostankov lepila na vetrobranskem steklu.
Pri delu ne poškodujemo keramične plasti na steklu ali
samega stekla.

Dve kakovostni vakumski držali
in povezovalni trak.

5066
10 dodatnih rezil

S I LCO. S I

Pregled tesnilnih materialov in lepil
7005 Underbody Bitumen Spray

5080 Multi Seal MSP

5530 Seal Master Accu

5020 Braided Wire

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

7005-0,5

500 ml, aerosol

Črna

12 kos

5080-B-0,29

290 ml

Črna

12 kos

5530

Pištola s priborom

1 kos

5080-C-0,29

290 ml

Siva

12 kos

5532

Dodatna baterija

1 kos

7010 Underbody Bitumen
Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

7010-1

1L

Črna

12 kos

2005 Underbody Elastil Spray
Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

2005-A-0,5

500 ml, aerosol

Siva

12 kos

2005-B-0,5

500 ml, aerosol

Črna

12 kos

2040 Stone Chip
Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

2040-A-1

1 kg

Bela

12 kos

2040-B-1

1 kg

Črna

12 kos

2040-C-1

1 kg

Siva

12 kos

1170 Sound-Deadening Pads

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

5030-A-0,31

310 ml

Siva

12 kos

2860

Pištola

1 kos

5030-B-0,31

310 ml

Črna

12 kos

5030-C-0,31

310 ml

Bela

12 kos

1410 Seam-Seal
Št. art.

Opis

Barva

Pakiranje

1410-0,85

Tesnilna masa

Siva

6 kos

5003

Čopič najlon

-

6 kos

3109 Double-Sided Mount Tape
Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

3109-6

6 mm x 10 m

1 kos

3109-12

12 mm x 10 m

1 kos

Št. art.

Dimenzija

Pakiranje

1111 X-Glue

1170

50 cm x 25 cm x 2 mm

10 kos

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

1111-0,02

20 g

Brezbarvna

1 kos

3005 Cavity Coat Spray
Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

1643 Activator

3005-0,5

500 ml, aerosol

Brezbarvna

12 kos

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

1643-0,2

200 ml

Brezbarvna

6 kos

3010 Cavity Coat
Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

4905 Application Gun

3010-1

1L

Brezbarvna

12 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

4905

Dozirna pištola

1 kos

2006 UBS Gun
Št. art.

Opis

Pakiranje

2006

Pištola z regulacijo snopa

1 kos

5050 Power-Fix
Št. art.

Opis

Pakiranje

5050-0,05

PU lepilo, 50 ml

2 kos

4942

Mešalne konice

12 kos

9510 Seal Master
Št. art.

Opis

Pakiranje

9510

Pištola s priborom

1 kos

9520 Seal Master Multi
Št. art.

Opis

Pakiranje

9520

Pištola s priborom

1 kos

Opis

Pakiranje

5020

Pletena nazobčana žica, 22 m

1 kos

5040 Square Wire

2860 Manual Sealant Gun

5030 Power-Seal

Št. art.

3002 Proseal

Št. art.

Opis

Pakiranje

5040

Kvadratna žica, 22 m

1 kos

5035 Inserting Tool

Št. art.

Vsebina

Pakiranje

3002-0,2

200 ml

12 kos

2552 Liquid Metal
Št. art.

Opis

Pakiranje

2552-0,05

Tekoča kovina, 50 ml

2 kos

4942

Mešalne konice

12 kos

4515 Fast 30 UHM
Št. art.

Vsebina

Opis

Pakiranje

4515-0,31

310 ml

Kartuša

12 kos

5090 Cleaner - Activator

Št. art.

Opis

Pakiranje

5035

Prebodalo za žico

1 kos

5015 Super Scraper
Št. art.

Opis

Pakiranje

5015

Strgalo

1 kos

5016

10 nadomestnih rezil, 20 mm

1 kos

5017

10 nadomestnih rezil, 13 mm

1 kos

5065 Wide Scraper
Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

5065

Strgalo

1 kos

5090-0,25

250 ml

Brezbarvna

12 kos

5066

10 nadomestnih rezil

1 kos

5090-0,03

30 ml

Brezbarvna

2 kos

5082 Adhesion Primer
Št. art.

Vsebina

Barva

Pakiranje

5082-0,25

250 ml

Črna

12 kos

5082-0,03

30 ml

Črna

2 kos

5701 Applicator Brush
Št. art.

Opis

Pakiranje

5701-12

Aplikator

12 kos

5025 Wire Handles
Št. art.

Opis

Pakiranje

5025

Set ročajev

1 kos

2340 Vacuum Cups
Št. art.

Opis

Pakiranje

2340

2 držali + trak

1 kos
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LIČARSKI
POTROŠNI
MATERIAL

S I LCO. S I

3030 Soft-3

9515 Anti-Sil

5203 Anti-Sil Sprayer

2205 Towel TNT

3-slojni papir za čiščenje

Antisilikonsko predčistilo

Antisilikonska brizgalka

Antisilikonska krpa TNT

Troslojne, gladke, mehke papirnate
brisače se uporabljajo za čiščenje in
razmaščevanje avtomobilov, orodij in
rok.

Kakovostno antisilikonsko predčistilo za
razmaščevanje in čiščenje površin pred
lakiranjem. Učinkovito odstranjevanje
ostankov maščob, olja, voskov, silikonov
itd.
Primerno za čiščenje:

Profesionalna brizgalka s PP črpalko za
nanašanje antisilikonskega čistila.

Krpa iz specialnega brezvlakenskega
materiala za čiščenje z antisilikonskim
razmaščevalnim sredstvom.

-

-

-

-

primeren za čiščenje površin pred
lakiranjem
100 % celuloza, odlična vpojnost

-

kompaktna in gladka površina
odporen na topila

-

-

-

-

tesnila: Viton
delovni tlak: 3 bar

-

-

surove pločevine, aluminija,
galvanizirane pločevine

-

-

visoka vpojnost
odpornost na topila, ne pušča vlaken
zelo mehak material
pakiran v dispenzerskem kartonu

plastičnih delov, primerjev in polnil
vseh vrst obstoječih premazov

3913
Stensko držalo za role
2560
Stensko držalo za škatle

3913
Stensko držalo za role
3

Dimenzija papirja
26 cm x 195 m

Vsebina
1 L, 5 L

Uporaben volumen
1L

Vsebina
30 x 38 cm, 450 kos/karton
30 x 38 cm, 500 kos/rola
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2531 Blue-Tex

1206 Flat-Rag

2206 Wave-Rag

2210 WB-Rag

Antisilikonska krpa

Protiprašna krpa

Valovita protiprašna krpa

Protiprašna krpa WB

Krpa za čiščenje z visoko vpojno močjo
in odpornostjo na topila, posebej
namenjena za čiščenje z antisilikonskim
razmaščevalnim sredstvom.

Ravna in lepljiva krpa za izvajanje
aplikacij pred pričetkom lakiranja.
Impregnirana krpa nase zanesljivo veže
prah in nečistoče. Osnovni material je
grobo tkana tkanina, ki v svojo notranjost
veže prah in nečistoče in jo tam tudi
zadrži. Edinstvena impregnacijska snov
je narejena iz surovin , ki ne vsebujejo
voskov ali silikonov zato je izdelek
neškodljiv za barve in lake.

Posebna lepljiva valovita krpa z veliko
površino za čiščenje neposredno pred
lakiranjem. Izdelana je iz posebne
neabrazivne tkanine. Enostavno
prepogibanje.

Specialna lepljiva protiprašna krpa za
lake na vodni osnovi. Posebna sestava
zagotovlja popolnoma očiščeno površino
brez kakršnihkoli ostankov lepilne smole.
Primerno za uporabo pred lakiranjem in
tudi med posameznimi nanosi laka.

-

-

-

visoka vpojnost
odpornost na topila, ni odporna na
vodo
pakirano v dispenzijskem kartonu

-

-

-

-

mehka struktura in visoka sposobnost
absorbiranja prahu
ne pušča ostankov

-

-

-

lepljivost, aktivirana s pritiskom
mehka struktura in velika lepilna moč
ne pušča ostankov

dimenzije: 80 x 75 mm
100% bombažna gaza

2560
Stensko držalo za škatle
Vsebina
32 x 36 cm, 300 kos

Vsebina
1 kos

Vsebina
1 kos

Vsebina
25 kos

S I LCO. S I

2215 Anti-Static Wipe

5555 Nitro Thinner

7030 - 7070 Maxx Thinner

Antistatična čistilna krpa

Nitro razredčilo

Premium akrilno razredčilo

Čistilna krpa na vodni osnovi z unikatno tkanino iz
mikrovlaken, prepojeno s čistilnim medijem nizke
HOS vrednosti.

Zelo kakovostno nitrocelulozno razredčilo z
delovanjem proti meglenju. Primerno za redčenje
nitro premazov ter kot sredstvo za čiščenje.

Zelo kakovostno razredčilo za redčenje akrilnih in
poliuretanskih premazov v avtoličarstvu.
-

-

-

-

posebej poriporočljiva za čiščenje in razmastitev
novih plastičnih delov (odbijačev, blatnikov, itd.),
ker odstrani statične delce in hkrati nevtralizira
statiko panela
unikatna tkanina iz mikrovlaken omogoča
homogeno in zelo učinkovito čiščenje - ena krpa za
kakršenkoli čistilni proces v avtoreparaturi

-

-

-

-

ugodno vpliva na elastičnost in sijaj barve
specialni dodatki preprečujejo meglenje
visoka kakovost in čistost surovin
skladno z HOS direktivo

-

ne vsebuje recikliranih topil
visoka kakovost in čistost surovin

Formulacija razredčila vsebuje zelo kakovostna
topila, ki izboljšajo razlivanje in sijaj laka.

omogoča prihranek časa

Vsebina
krpa, 32 x 40 cm, 25 kos

Vsebina
1 L, 5 L, 25 L

Vsebina
5 L / počasno, standard, hitro
1 L / standard, hitro
500 ml / standard
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2115 Epoxy Thinner

6070 Fade-Thinner

Premium epoksi razredčilo

Razredčilo za prehode

Kvalitetno epoksi razredčilo za redčenje
2110 Epo-Prime primerja v kombinaciji s
hitrim epoksi trdilcem (2130).

Posebno formulirana zmes topil za
raztopitev megle laka in preprečevanje
vidnih prehodov pri delnem lakiranju.
Zelo enostavna izdelava prehodov.

-

Vsebina
1 L, 5 L

6075 Fade-Thinner
Spray
Razredčilo za prehode v spreju
Posebno formulirana zmes topil za
raztopitev megle laka in preprečevanje
vidnih prehodov pri delnem lakiranju.
Zelo enostavna izdelava prehodov.

3130 Accelerator
Pospeševalec 2K
Pospeševalec sušenja 2K poliuretanskih
in akrilnih premazov.
-

dodajanje: 1-3% (10-30 ml/1000 ml)

nič več suhih, neenotnih robov ali
vidnih popravkov

Vsebina
1L

Vsebina
500 ml

Vsebina
500 ml

S I LCO. S I

2403 Mix-Sticks

2404 - 2408 Mix-Sticks

8053 Metal Paint Cans

1846 - 1851 Mix-Cup

Plastične mešalne palčke

Aluminijaste mešalne palčke

Kovinski lončki za barvo

Lonček za mešanje barv

-

dolžina: 200 mm

Plastične merilne posode za pripravo laka.
-

-

S oblika

Vsebina
500 kos

Mešalna razmerja
2404
Mešalna palčka Silco / 2:1 / 3:1
2405
Mešalna palčka Silco / 4:1 / 5:1
2406
Mešalna palčka Silco mini / 2:1 / 3:1
2407
Mešalna palčka Silco mini / 4:1 / 5:1
2408
Mešalna palčka Silco SFR / 1:1 / 3:1

skale v različnih mešalnih razmerjih
stabilna izvedba

1846
1846-P
1848
1848-P
1850
1850-P
1851
1851-P
Variacije
250 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 20 L

Mešalni lonček, 385 ml; 200 kos/karton
Pokrovček, 385 ml; 200 kos/karton
Mešalni lonček, 750 ml; 200 kos/karton
Pokrovček, 750 ml; 200 kos/karton
Mešalni lonček, 1.400 ml; 200 kos/karton
Pokrovček, 1.400 ml; 200 kos/karton
Mešalni lonček, 2.300 ml; 100 kos/karton
Pokrovček, 2.300 ml; 200 kos/karton

Vsebina
100 kos, 200 kos
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1830 Uni-Cup

2930 Soft-Cup

2950 Twist-Cup

Lonček za mešanje barv

Mehak mešalni lonček za mešanje barv

Lonček s cedilom

Mešalni lonček za enkratno uporabo
iz prozornega polipropilena. Primeren
za lake na osnovi topil ali vodne lake.
Možnost mešanja po volumnu ali teži.

Učinkovita in ekonomična rešitev za profesionalne ličarje - mehak in prilagodljiv mešalni
lonček za barve z vgrajenim filtrom za poenostavitev razprševanja barve. Možnost
razprševanja barve iz vseh smeri. Efektivna, čistejša in hitrejša rešitev.

S pomočjo različnih nastavkov je lonček
združljiv z večino najpopularnejših
ličarskih pištol na trgu. Fleksibilen dizajn
omogoča delo pod različnimi koti.

-

-

zrcalno odtisnjena mešalna razmerja.

-

-

Vsebina
600 ml

enostavno za uporabo
prilega se neposredno na pištolo
za barvanje
hitri priključek za enostavno
zamenjavo mešalnega lončka

-

-

-

omogoča ponovno uporabo
manj čiščenja ličarske pištole
manj odpadnega materiala

Možnost shranjevanja za kasnejšo
uporabo barve.
-

vsebina škatle: 50 mehkih lončkov,
50 pokrovov s filtrom, 20 čepov, 1 trd
merilni lonček, 1 navojni obroč

2931 Trd lonček za Soft-Cup, 650 ml
2932 Pokrov za Soft-Cup
2933 Soft-Cup adapter za DeVilbiss ličarsko pištolo
2934 Soft-Cup adapter za Sata ličarsko pištolo
2936 Soft-Cup adapter za Iwata ličarsko pištolo
2938 Soft-Cup adapter za Iwata W400 ličarsko pištolo

2941 Twist-Cup adapter za DeVilbiss ličarsko pištolo
2942 Twist-Cup adapter za Sata ličarsko pištolo
2943 Twist-Cup adapter za Iwata ličarsko pištolo

Opis
300 ml - 125 µm cedilo - 57 kos / 600 ml - 125 µm cedilo - 57 kos /
600 ml - 190 µm cedilo - 57 kos

Vsebina
400, 600 ml

Opis
125, 190 µm cedilo

S I LCO. S I

3365 Micro Tip

3372 Gravity cup filter

Čopič za retuširanje

Filter za pištolo

Set s 100 čopiči za retuširanje.
Primerno za popravljanje manjših
napak barve.

Najlonski filter za ličarske
pištole z zgornjim lončkom.

Lahko se uporablja kot pero, da
popravi zelo drobne nepravilnosti.

3366 - 3368 Touch-Up Bottle

3330 Dust Needle

Steklenička za barvo

Mikro igla

Plastična steklenička s
čopičem in mešalno kroglico.

-

odporno na topila

Set posebnih igel z mikro kaveljci, s katerimi lahko
odstranimo smeti iz mokrega laka.

3366
20 ml, 100 kos
3368
50 ml, 50 kos

4220 Paint Strainers

2401 Testcolor Cards

Cedila za barvo

Kovinske testne kartice

Kakovostno cedilo za barvo za
enkratno uporabo.

-

-

-

Variacije
125 µ		

190 µ

zelo hiter pretok
materiala

Kovinske kartice za testiranje lakov pred
barvanjem.

natančno filtriranje

Set: 25 kos

primerno za lake na
osnovi topil ali vodne
lake

Dimenzija
10,5 x 15 cm

89

90

LIČA R SK I P OT ROŠ NI MAT ERIAL / SILCO / K ATALOG 2021

NOVO

2080 Anti-Dust

1085 Cabin Film

2300 Cabin Floor Filter

Lepljivi premaz za zaščito lakirnih komor

Zaščitna folija za stene lakirne komore

Filter za lakirno kabino

Premaz na vodni osnovi za zaščito sten in luči lakirne
komore.

Štiriplastna folija za zaščito sten kabine pred laki
in lakirno meglo. Izdelek je izdelan z lepljenjem
posebnega traku iz riževega papirja na štiri
predhodno zložene folije, ki imajo na vrhu pas za
posamično odstranjevanje.

Kakovostni filtri za lakirne kabine v skladu z EN 779.
Nizka stisljivost filtrirnega materiala preprečuje
posedanje. Tako ostane celoten presek filtra na
razpolago za lovljenje barvne megle.

-

-

-

-

dober oprijem prahu in nesnage
temperaturno obstojen do 85°C
ne vpliva na spekter svetlobe
odstranjevanje z vodo

-

-

-

-

-

-

skupna debelina: 170µm

-

temp. odporen do 140°C
oprijem na jeklo: 4,5 N / cm

-

raztezek ob pretrganju: 13%
Corona obdelava

-

-

-

Vsebina
5L

4

Dimenzija
2.40 m x 20 m (4 sloji)

temperaturno obstojen do 180°C
ne vsebuje silikonov ali drugih lakom škodljivih
snovi
zadošča zahtevam za preprečevanje širjenja požara
po DIN 53438
stopnja filtracije barvne megle: 95%
barva: zelena
debelina: 2,5", pribl. 60 mm

Dimenzija
0,75 x 20 m / 1 x 20 m

Barva
Green

S I LCO. S I

Pregled ličarskega potrošnega materiala
3030 Soft-3

2215 Anti-Static Wipe

2403 Mix-Sticks

2930 Soft-Cup

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

3030

Trislojni papir, 3,2 kg

2 kos

2215-25

Krpa, 32 x 40 cm, 25 kos

12 kos

2403

Plastična mešalna palčka, 200 mm, karton 500 kos

3913

Stensko držalo za role

1 kos

5555 Nitro Thinner

9515 Anti-Sil

Pakiranje

2404 - 2408 Mix-Sticks

Št. art.

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

5555-1

1L

12 kos

2404

Mešalna palčka Silco z razmerjem 2:1 / 3:1

1 kos

9515-1

Antisilikonsko predčistilo, 1 L

6 kos

5555-5

5L

4 kos

2405

Mešalna palčka Silco z razmerjem 4:1 / 5:1

1 kos

9515-5

Antisilikonsko predčistilo, 5 L

3 kos

5555-25

25 L

1 kos

2406

Mešalna palčka Silco mini z razmerjem 2:1 / 3:1 1 kos

2407

Mešalna palčka Silco mini z razmerjem 4:1 / 5:1 1 kos

2408

Mešalna palčka Silco SFR z razmerjem 1:1/3:1

5203 Anti-Sil Sprayer

7030 - 7070 Maxx Thinner

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

2930-125-0,3

Soft-Cup s cedilom 125 mikronov, 300 ml

1 kos

2930-125-0,6

Soft-Cup s cedilom 125 mikronov, 600 ml

1 kos

2930-190-0,6

Soft-Cup s cedilom 190 mikronov, 600 ml

1 kos

2931

Trd lonček za Soft-Cup, 650 ml

1 kos

2932

Pokrov za Soft-Cup

1 kos

2933

Soft-Cup adapter za DeVilbiss ličarsko pištolo

1 kos

2934

Soft-Cup adapter za Sata ličarsko pištolo

1 kos

2936

Soft-Cup adapter za Iwata ličarsko pištolo

1 kos

2938

Soft-Cup adapter za Iwata W400 ličarsko
pištolo

1 kos

Št. art.

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Vsebina

Type

Pakiranje

5203

Brizgalka, 1 L

1 kos

7030-1

1L

Hitro

6 kos

7030-5

5L

Hitro

3 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

7050-0,5

500 ml

Standard

12 kos

8053-0,25

250 ml

1 kos

2950-125-0,4

Mešalni lončki, 125 micron, 400 ml

50 kos

7050-1

1L

Standard

6 kos

8053-0,5

500 ml

1 kos

2950-190-0,4

Mešalni lončki, 190 micron, 400 ml

50 kos

7050-5

5L

Standard

3 kos

8053-1

1L

1 kos

2950-125-0,6

Mešalni lončki, 125 micron, 600 ml

50 kos

7070-5

5L

Počasno

3 kos

8053-3

3L

1 kos

2950-190-0,6

Mešalni lončki, 190 micron, 600 ml

50 kos

8053-5

5L

1 kos

2941

Twist-Cup adapter za DeVilbiss ličarsko pištolo

1 kos

8053-10

10 L

1 kos

2942

Twist-Cup adapter za Sata ličarsko pištolo

1 kos

8053-20

20 L

1 kos

2943

Twist-Cup adapter za Iwata ličarsko pištolo

1 kos

2205 Towel TNT
Št. art.

Opis

Pakiranje

2205-450

30 x 38 cm, 450 kos, škatla

1 kos

2205-500

30 x 38 cm, 500 kos, rola

1 kos

3913

Stensko držalo za role

1 kos

2560

Stensko držalo za škatle

1 kos

2531 Blue-Tex
Št. art.

Opis

Pakiranje

2531-300

32 x 36 cm, 300 kos, škatla

1 kos

2560

Stensko držalo za škatle

1 kos

1206 Flat-Rag
Št. art.

Opis

Pakiranje

1206

Protiprašna krpa

1 kos

2206 Wave-Rag
Št. art.

Opis

Pakiranje

2206

Valovita protiprašna krpa

100 kos

2115 Epoxy Thinner
Št. art.

Opis

Pakiranje

2115-1

Premium epoksi
razredčilo, 1 L

6 kos

2115-5

Premium epoksi
razredčilo, 5 L

3 kos

6070 Fade-Thinner
Št. art.

Vsebina

Pakiranje

6070-1

Razredčilo za prehode, 1 L 12 kos

6075 Fade-Thinner Spray
Št. art.

Vsebina

Pakiranje

6075-0,5

Razredčilo za prehode v
spreju, 500 ml

12 kos

3130 Accelerator

2210 WB-Rag
Št. art.

Vsebina

Pakiranje

2210

Protiprašna krpa WB

20 kos

2950 Twist-Cup

8053 Metal Paint Cans

3365 Micro Tip

1846 - 1851 Mix-Cup
Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

1846

Mešalni lonček, 385 ml; karton

200 kos

3365-100

Čopič retuširanje, 1 set

100 kos

1846-P

Pokrovček, 385 ml; karton

200 kos

1848

Mešalni lonček, 750 ml; karton

200 kos

1848-P

Pokrovček, 750 ml; karton

200 kos

1850

Mešalni lonček, 1.400 ml; karton

200 kos

1850-P

Pokrovček, 1.400 ml; karton

200 kos

1851

Mešalni lonček, 2.300 ml; karton

100 kos

1851-P

Pokrovček, 2.300 ml; karton

200 kos

1830 Uni-Cup
Št. art.

Opis

Pakiranje

1830

600 ml

200 kos

3372 Gravity cup filter
Št. art.

Opis

Pakiranje

3372

Gravity cup filters

5 kos

3366 - 3368 Touch-Up Bottle
Št. art.

Opis

Pakiranje

3366-20

Volumen 20 ml

100 kos

3368-50

Volumen 50 ml

50 kos

Št. art.

Vsebina

Pakiranje

3330 Dust Needle

3130-0,5

500 ml

12 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

3330-10

1 set

10 kos

91

92

LIČA R SK I P OT ROŠ NI MAT ERIAL / SILCO / K ATALOG 2021

Pregled ličarskega potrošnega materiala
4220 Paint Strainers
Št. art.

Opis

Barva

Pakiranje

4220-125

125 µ

Modra

250 kos

4220-190

190 µ

Rdeča

250 kos

2401 Testcolor Cards
Št. art.

Opis

Pakiranje

2401-25

Testne kartice, 25 kos

25 kos

2080 Anti-Dust
Št. art.

Vsebina

Pakiranje

2080-5

5L

4 kos

1085 Cabin Film
Št. art.

Vsebina

Pakiranje

1085-20

2,40 m x 20 m (4 sloji)

1 kos

2300 Cabin Filter
Št. art.

Opis

Pakiranje

2300-0,75-20

0,75 x 20 m

1 kos

2300-1-20

1 x 20 m

1 kos

S I LCO. S I
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LIČARSKA
OPREMA IN
PRIPOMOČKI

S I LCO. S I

7310 Surface Stripper

9180 Palm Sander

Pnevmatski kolutni brusilnik

Pnevmatska ekscentrična brusilka

Idealno orodje za odstranjevanje korozije, barve, zaščite podvozja, zaščitnih plošč, lesa,
itd. iz kakršnih koli površin. To orodje s širokim asortimanom pribora se lahko uporablja
kot krtačni brusilnik, odstranjevalec nalepk ali strgalno orodje.

Kakovostna enoročna brusilka s
pogonom na komprimiran zrak.
-

-

-

-

hitrost v prostem teku 3,500 vrt/
min
hitri priključek: 1/4"

-

-

hrup 83 dB (A)

-

masa: 1,5 kg

-

povprečna poraba zraka: 113 L/min

-

-

Set je pakiran v prenosnem kovčku in vključuje: kolutne ščetke, lak radirke,
CSD diske, adapterje za kolutne ščetke, lak radirke in CSD diske.

-

-

učinkovit sistem odsesovanja prahu
malo vibracij in hrupa
5 mm orbita
poraba zraka: 360 L/min
priključek za odsesovanje: 27 mm;
priključek za komprimiran zrak: 1/4’’

9581 Electrical
Rotary Polisher
Električna rotacijska polirka
To robustno orodje je zasnovano za
profesionalno uporabo pri poliranju
avtomobilov, kjer se zahtevajo trpežnost
in zmogljivost.
-

-

-

premer diska: 150 mm, 15 lukenj

-

masa: 980g

-

-

7310 Pnevmatski kolutni brusilnik
7311 Kolutne ščetke, grobe, 11 mm
7312 Kolutne ščetke, grobe, 23 mm
7313 Kolutne ščetke, fine, 11 mm
7314 Kolutne ščetke, fine, 23 mm
7315 Lak radirke
7316 Črni CSD disk, 100 mm

-

-

Premer podložne plošče

ø150 mm

ergonomično oblikovanje
nizka teža 2,2kg
visok navor
800 W motor z dolgo življenjsko dobo
regulacija obratov 700-2500 obr./min z
mehkim zagonom
karbonske krtačke
5m dolg napajalni kabel
125mm podložna plošča z M14 navojem

Premer podložne plošče

ø125 mm
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9582 Electrical Orbital Polisher

9583 Electrical Orbital Polisher

Električna orbitalna polirka

Električna orbitalna polirka

Ta orbitalna polirka je
kompaktna, trpežna in vzdržljiva
različica za delna in manjša
polirna dela. Zasnovana je za
odpravljanje vibracij, s tem
zmanjšuje utrujenost uporabnika
in poviša kakovost končnega
sijaja.
Premer podložne plošče
ø75 mm

-

-

-

-

-

-

-

orbita 12mm
75mm podložna plošča
kompaktno ohišje
regulacija vrtljajev 2500-5500
obr./min z mehkim zagonom
karbonske krtačke
500 W motor z dolgo
življenjsko dobo
5m dolg priključni kabel

Ta orbitalna polirka ponuja
maksimalno moč in učinkovitost
za večje površine. S svojo 15
mm orbito vsakič zagotavlja
hiter rezultat z visokim sijajem.
Zasnovana je za odpravljanje
vibracij, s tem zmanjšuje
utrujenost uporabnika in poviša
kakovost končnega sijaja.
Premer podložne plošče
ø150 mm

-

-

-

-

-

-

-

orbita 15mm
150mm podložna plošča
vzdržljivo in obstojno ohišje
regulacija vrtljajev 25004500 obr./min z mehkim
zagonom
karbonske krtačke
500 W motor z dolgo
življenjsko dobo
5m dolg napajalni kabel

7710 Roto Body Stand

7720 Heavy Duty Panel Stand

Vrtljivo ličarsko stojalo

Robustno ličarsko stojalo

Prilagodljivo in vrtljivo stojalo za težke karoserijske dele,
izdelano iz pocinkanega litega jekla. Enostavna namestitev
in velika prilagodljivost podpornih ročic in naklona okvirja,
omogoča enostavno barvanje. Primerno tudi za bolj zahtevne
karoserijske dele, kot so odbijači.

Prilagodljivo stojalo za težke karoserijske dele, izdelano
iz prebarvanega litega jekla. Uporabniku prijazna in
varna uporaba, zaradi enostavne namestitve in velike
prilagodljivosti. Nastavljiv okvir omogoča barvanje pod
različnimi koti, kar omogoča lažje in hitrejše delo. Popolnoma
prilagodljiv za namestitev številnih karoserijskih delov
(blatniki, pokrovi motorja, vrata).

7730 Multipurpose Adjustable Stand

7740 Slim Hanger

Raztegljivo ličarsko stojalo

Raztegljivo ličarsko stojalo

Uporabno za različne
karoserijske dele (pokrov
motorja, odbijači, ipd.), zelo
prilagodljivo zaradi nastavitve
širine in višine podpornih
ročic in okvirja. Ob neuporabi,
se stojalo zloži na minimalno
velikost za enostavno hrambo.

-

-

-

širina: 337–1410 mm
višina: 794–1328 mm
nosilnost (max): 100 kg

Uporabno za obešanje
različnih karoserijskih delov
(vrata, odbijači, ipd.), možnost
nastavitve širine in višine
podpornih ročic in okvirja. Za
enostavno shranjevanje, se
stojalo zloži.

-

-

širina: 250–1280 mm
višina: 1620 mm

S I LCO. S I

7703 X-Stand

7704 Premium X-Stand

X-stojalo za vetrobransko steklo

Večnamensko stojalo za karoserijske dele

Kakovostno stojalo za
vetrobransko steklo, zaščiteno
s posebno gumo.

Po višini nastavljivo stojalo za odbijače iz čvrstega
galvaniziranega jekla. Plastični čepi na koncih rok
omogočajo varno delo brez poškodb.

-

nastavljiva delovna višina

7707 Roto Stand

7705 Multi Stand

Rotirajoče, večnamensko stojalo za karoserijske dele

Multi avtoličarsko stojalo

Popolnoma nastavljivo
univerzalno stojalo za več vrst
karoserijskih delov. Enostavno
in hitro premikanje.

-

-

-

180° vrtljiv tečaj, za
doseganje želenega kota
štiri nastavljive kljuke za
prilagoditev različnim
karoserijskim delom

Kakovostno galvanizirano
prevozno vrtljivo stojalo
za lakiranje najrazličnejših
karoserijskih delov.

-

-

-

velika kolesa
stabilna konstrukcija
enoročno upravljanje

dve fiksni in dve vrtljivi kolesi
z zavoro

7708 WR Holder

7709 Multi-Mask

Držalo platišč

Mobilni dispenzer za maskirne papirje

Posebej oblikovano držalo za
barvanje platišč. Primerno za
različne tipe stojal, univerzalno
za vse tipe platišč.

-

-

-

enostavna uporaba
zanesljiva namestitev platišč
za barvanje
dobavljeno s pritrdilno
zaponko

Priročen, mobilen dispenzer
za več dimenzij maskirnih
papirjev.

-

-

-

široko, stabilno podvozje
enostavno nameščanje
papirja
primerno za maskirne papirje
dimenzij 30, 60 in 90 cm
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7706 Film Trolley

8810 SG Holder

Mobilni dispenzer za maskirno folijo

Podstavek za avtoličarske pištole

Dispenzer za maskirno folijo omogoča eni osebi, da enostavno in
učinkovito prekrije celotno vozilo.

Prenosno, namizno držalo
za gravitacijske avtoličarske
pištole.

-

-

-

8820 Mag-Hold
Magnetni podstavek za avtoličarske pištole
Priročno, prenosno magnetno
držalo za gravitacijske
avtoličarske pištole.

-

-

-

idealen prenosni podstavek

širok jeklen nosilec z
gumijasto prevleko

5010-10, TE10
za bazne lake

-

-

-

-

5010-20, TE20
za prozorne lake

zasnovana s Trans-Tech
tehnologijo (Transfer-efficient
Technology)
sposobnost nanašanja večje
količine materiala z nizkim
tlakom na osnovi HVLP
tehnologije
visoka natančnost, homogenost
snopa in s tem visok izkoristek
priloženi šobi 1,2 in 1,3 mm

NOVO

stabilno podnožje
zanesljiva namestitev
različnih velikosti
avtoličarskih pištol

7711 Perfin Mag-Plier
Magnetni nosilec za manjše dele
Zasnovan za pritrditev sklopov
stranskih ogledal, pokrovov
zunanjih ogledal in drugih majših
in težko pritrdljivih delov pri
barvanju. Zmogljivi magneti
omogočajo pritrditev na steno
komore ali na druge kovinske
površine.

močan magnet, ki držalo
ohranja na želenem mestu

5010 GTi Pro Spraygun
Vrhunska ličarska pištola
DeVilbiss s Silco logotipom,
ki se uporablja v avtoličarstvu
za nanos vseh vrst barv in
lakov na osnovi topil ali vodni
osnovi.

NOVO

lahka, vzdržljiva konstrukcija

-

-

-

enostaven za uporabo
lahka trdna zasnova
omogoča nanos z vseh strani

7017 Brush Up
Čistilni komplet za lakirne pištole
Ščetke za čiščenje lahko uporabljate z vsemi vrstami razredčil za
barve in topil za čiščenje pištol. Idealno za čiščenje vseh vrst šob,
zračnih kap, kanalov in zunanjosti pištole.

S I LCO. S I

5702 Air-Blow Gun

5703 Dry-Jet

5705 Dry-Jet Station

5130 SG Filtration System

Pištola za izpihovanje

Pištola za sušenje

Prenosna postaja za sušenje

Pripravna trojna enota za lakirne
pištole

Pištola za izpihovanje s posebno varnostno
šobo in lahkim aluminjastim ohišjem.

Pištola za sušenje, z venturijevim efektom,
za pospeševanje sušenja premazov na vodni
osnovi ali na osnovi topil. Pištola proizvaja
izredno enakomeren zračni tok, za bistveno
skrajšanje časa sušenja.

Stabilno stojalo za dve sušilni pištoli
(nista vključeni v dobavo), za neposredno
namestitev v položaj za sušenje. Sistem je, po
priključitvi oskrbe z zrakom, samozadosten.

-

-

-

-

-

-

možnost natančnega nastavljanja zračnega
toka, s pomočjo drsnega ventila
obratovalni tlak: 2 - 6 bar

-

-

-

maksimalni tlak: 12 bar
poraba zraka (pri 6 bar): 160 L/ min
zračni pretok (na izpustu): 740 L/ min
razdalja sušenja: 40 - 50 cm

-

možnost 360° rotacije pištol
zaklepanje želene pozicije pištol
ločeno nastavljiva nosilca pištol po višini
(od 30 do 210 cm)
dobavljeno z dvema ravnima cevema za
dovod zraka (6 bar)

Sistem filtracije komprimiranega zraka
primeren za inštalacijo v lakirnih kabinah.
Sestavljen je iz 3 enot: filter regulator, mikro
filter in sušilec. Filter regulator omogoča prvo
fazo čiščenja zraka (nečistoče, zračna vlaga)
in regulacijo pretoka zraka skozi sistem. Mikro
filter z aktivnim ogljem ima enako funkcijo
kot prvi filter s tem da zagotavlja višjo stopnjo
filtracije. Sušilec pa s pomočjo agenta "silica
gel" odstranjuje ostanke zračne vlage iz
komprimiranega zraka.
-

-

-

-

-

stopnja filtracije: 99,97% pri 0,01 µm
premer navoja na vhodu/izhodu enote: 3/8"
max vhodni tlak: 12/10 Bar
pretok zraka pri 6 bar: 2600 NI/min
komplet vključuje: kroglični ventil,
manometer, nosilec za fiksiranje v steno

5131 Filter vložek za 20 μm
5132 Filter vložek za mikro filter
5133 Filter vložek za sušilno enoto
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5350 IR-Dry

5330 IR-Dry

5111 IR-Dry

Profesionalna naprava za IR sušenje

Naprava za IR sušenje

Naprava za IR sušenje

Kakovosten mikroprocesorsko vodeni kratkovalovni IR
sušilec. Stabilno in enostavno nastavljivo ohišje. Sušilec je
opremljen s kakovostnimi IR sevali z dolgo življenjsko dobo,
posebej razvitimi za sušenje premazov. Močno prodiranje
toplote neposredno v spodnje plasti premazov pospešuje
molekularno reakcijo. Uporaba sušilca bistveno skrajša čas
sušenja avtoličarskih materialov.

Kakovosten mikroprocesorsko vodeni kratkovalovni IR
sušilec. Stabilno in enostavno nastavljivo ohišje. Sušilec je
opremljen s kakovostnimi IR sevali z dolgo življenjsko dobo,
posebej razvitimi za sušenje premazov. Močno prodiranje
toplote neposredno v spodnje plasti premazov pospešuje
molekularno reakcijo. Uporaba sušilca bistveno skrajša čas
sušenja avtoličarskih materialov.

Kakovosten mikroprocesorsko vodeni kratkovalovni IR
sušilec. Stabilno in enostavno nastavljivo ohišje. Sušilec je
opremljen s kakovostnimi IR sevali z dolgo življenjsko dobo,
posebej razvitimi za sušenje premazov. Močno prodiranje
toplote neposredno v spodnje plasti premazov pospešuje
molekularno reakcijo. Uporaba sušilca bistveno skrajša čas
sušenja avtoličarskih materialov.

-

-

-

-

-

-

-

-

digitalna nastavitev preko LED zaslona
maks. moč: 8x1000 W
lahek širokokotni reflektor
enakomerno ogrevanje površine (brez vročih ali hladnih
mest)
enostavna nastavitev višine kaset s pomočjo 360°
plinskega blažilnika
površina sušenja: 1800 x 1000 mm

-

-

-

-

-

-

-

temperatura: 40 – 100°C
avtomatski senzor temperature in razdalje

-

-

-

5351 rezervna žarnica

digitalna nastavitev preko LED zaslona
čas sušenja do 20 min
maks. moč: 3x1100 W
3 grelne cevi s samostojnimi vklopi
lahek širokokotni reflektor
enakomerno ogrevanje površine (brez vročih ali hladnih
mest)
enostavna nastavitev višine kaset s pomočjo 360°
plinskega blažilnika

-

-

-

-

-

-

-

-

nastavljiv časovnik sušenja
maks. moč: 1x1100 W
1 grelna cev
lahek širokokotni reflektor
enakomerno ogrevanje površine
enostavna nastavitev višine grelca
površina sušenja: 800 x 500 mm
min. razdalja sušenja: 30 cm

površina sušenja: 1200 x 1000 mm
temperatura: 35 – 80°C
min. razdalja sušenja: 30 cm

5331 rezervna žarnica

5112 rezervna žarnica

S I LCO. S I

NOVO

NOVO

5560 Sunlight+

5570 Sunlight+
Headlamp

LED delovna svetilka
Sunlight+ prenosna lučka je s svojo posebno
LED tehnologijo primerna za katerokoli
opravilo. Tudi za UV-strjevanje.
-

-

-

-

-

-

-

izredno močna 5W COB LED 96+ CRI; 6500K
barvna temperatura v 3 stopnjah (2700,
4500 in 6500K)
500/250 (korak 1/ korak 2)
korak: 250 lm ( čas delovanja 4 ure)
korak: 500 lm ( čas delovanja 2,5 ure)
čas delovanja: 2,5 do 4 ure
primerna za UV-strjevanje (Najvišja UV
valovna dolžina 390-405nm pri razdalji 6cm)

LED delovna svetilka
Majhna, lahka in močna naglavna svetilka, ki
jo napaja Li-ion baterija. Vidno območje je
možno osvetljevati s pomočjo treh različnih
stopenj. Da bi si lahko zagotovili optimalen
vidni kot, si lahko uporabnik natvalja nosilec
pod kotom 60°. Po vklopu svetilke in senzorja
gibanja se lahko izklaplja ali vklaplja z
zamahom roke na oddaljenosti 10cm od izvora
svetlobe.
-

-

-

-

-

-

možnosti preklopa: 2700K – 4500K – 6500K
– OFF

NOVO

5310 Coat-Control

5670 Perfin Fill Tec

Merilec debeline nanosov

Pnevmatska polnilna naprava za
aerosole

Kompakten merilec debeline nanosov
omogoča zanesljivo in natačno določanje
debelin nanosov barv/ laka na različnih
površinah (jeklene, barvne kovine, emajlirane
površine … ). Merilec s pomočjo vgrajene
sonde meri debelino nanosa s pomočjo
magnetne indukcije (jeklene podlage) ali
s pomočjo tokovne metode (nemagnetni
materiali - barvne kovine).
-

-

svetilnost: 160 lm
baterija: 3,7V 1500mAh Li-ion
močen trak z nedrsljivo podlogo
čas delovanja: 3h
čas polnjenja: 3h

-

samodejna prepoznava podlage; hiter in
natančen preračun debeline nanosa
veliki gumbi omogočajo tudi uporabo z
rokavicami
območje merjenja: 0 - 1300 mikronov;
natančnost: ± 3% odčitka + 2 µm

Naprava je namenjena polnjenju 400ml
sprej doz , napolnjenih s plinom in topilom.
Zahvaljujoč uporabi stisnjenega zraka je
mogoče barve v sprej doze napolniti na
preprost, hiter in varen način.
-

-

-

-

-

za delovanje naprave v celoti skrbi
komprimiran zrak
delovni tlak: 7bar +/-2 (100PSI +/-30%)
poraba komprimiranega zraka: 10l./cikel
dimenzije: 240 mm (d), 180mm (š), 700 mm (v)
teža: 14,7 kg
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NOVO

NOVO

5280 Perfin Gun Wash 80 Combo+

5260 Perfin Gun Wash 60

Avtomatski+ročni pralec za čiščenje pištol na osnovi vode in topil

Avtomatski + ročni pralec pištol za topila

Pralec s pnevmatskim pogonom je v celoti izdelana iz nerjavečega jekla in ima
odsesevalnik hlapov. Sistem je kombinacija dveh pralcev v enem, ki delujeta v tandemu in
se uporabljata za pranje ličarskih pištol, obarvanih z barvami ali laki na vodni osnovi in na
osnovi topil. V obeh prostorih se lahko izvajajo barvni testi. Avtomatsko pranje se izvaja
z vodo in detergentom, v ločenem prostoru pa se izvaja avtomatsko pranje s topilom. S
proloženo zračno cevjo se lahko v napravi poleg ličarskih pištol, očisti še orodja in prazne
doze za barvo.

Naprava nudi popolno delovno postajo za pranje ličarskih pištol, katere je mogoče očistiti
popolnoma avtomatsko ali ročno.Stroj je enostaven za namestitev in ima priložena navodila.
Napravo poganja stisnjen zrak, zato je tudi EX zaščiten. Enostavna je tudi uporaba nadzorne
plošče, ki je nameščena na vrhu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v celoti izdelan iz "INOX" materiala
jekleni rezervoar za vodo, prostornine: 50L
število ličar. pištol, ki se lahko perejo istočasno: 2
samodejno odvajanje hlapov iz delovnega območja
pralna cona: Voda
pralna cona: Topila
delovanje naprave omogoča kompromiran zrak
izdano ATEX/VEXAT potrdilo za območje ATEX II 2G
dimenzije: 1190mm (d), 690mm (š) in 1490 (v)
teža 114 kg

-

-

-

-

-

-

v celoti izdelan iz INOX materiala
delovanje naprave omogoča komprimiran zrak
dimenzije: 690(d) x 690(š) x 1490(V) mm
sesalni priključek: 120 mm, 3 tekoče metre. Priložena je fleksibilna sesalna cev
izdano ATEX/VEXAT potrdilo za območje ATEX II 2G
teža 67 kg
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NOVO

NOVO

5240 Perfin Gun Wash 40

5230 Perfin Gun Wash 30

Ročni pralec ličarskih pištol za topila

Ročni pralec pištol za vodo + topila

Kompaktna enota za čiščenje ličarskih pištol, zasnovana za majhne prostore. Operite pištole,
orodje in prazne pločevinke za barvo, lahko opravite tudi barvne teste s priloženo zračno
cevjo. Delovna površina nudi primeren prostor za enostavno in varno izvajanje različnih del z
odsesavanjem zraka. Enota je enostavna za namestitev in ima priložena navodila.

Kompaktni pralec ličarskih pištol za barve in lake na osnovi vodne baze ali topil. Je idealen za
pranje celotne pištole ali pa samo lončka, mešalnih palic, filtrov, itd. Pri samem delu v prostor
vstopa zelo malo hlapov saj ima naprava vgrajen sistem za odvajane hlapov.
-

-

-

-

-

-

v celoti izdelan iz INOX materiala
delovanje naprave omogoča komprimiran zrak
dimenzije: 490(d) x 690(š) x 1490(V) mm
izdano ATEX/VEXAT potrdilo za območje ATEX II 2G
teža 42 kg

-

-

-

-

v celoti izdelan iz INOX materiala
delovanje naprave omogoča komprimiran zrak
dimenzije: 360(d) x 240(š) x 805(V) mm
izdano ATEX/VEXAT potrdilo za območje ATEX II 2G
teža 11 kg
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Pregled ličarske opreme in pripomočkov
7310 Surface Stripper

7740 Slim Hanger

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

7310

Pnevmatski kolutni brusilnik

1 kos

7740

Raztegljivo ličarsko stojalo

1 kos

7311

Kolutne ščetke, grobe, 11 mm

1 kos

7312

Kolutne ščetke, grobe, 23 mm

1 kos

7313

Kolutne ščetke, fine, 11 mm

1 kos

7314

Kolutne ščetke, fine, 23 mm

1 kos

7315

Lak radirke

1 kos

7316

Črni CSD disk, 100 mm

1 kos

9180 Palm Sander

4460 Assembling Tools

3045 Snap Off Knife

Set orodja za montažo/demontažo

Tapetniški nož z 18 mm rezilom

Set orodja za montažo in demontažo
karoserijskih delov.

Plastični tapetniški nož z rezilom iz
kakovostnega orodnega jekla.

Izdelano iz trpežnega fleksibilnega
polikarbonatnega materiala.

-

rezilo 18 x 0,5 mm

Št. art.

Opis

Pakiranje

9180

Pnevmatska ekscentrična brusilka,
150 mm

1 kos

9581 Electrical Rotary Polisher
Št. art.

Opis

Pakiranje

9581

Rotacijska polirka, 125 mm

1 kos

9582 Electrical Orbital Polisher
Št. art.

Opis

Pakiranje

9582

Orbitalna polirka, 75 mm

1 kos

9583 Electrical Orbital Polisher
Št. art.

Opis

Pakiranje

9583

Orbitalna polirka, 150 mm

1 kos

7710 Roto Body Stand
Št. art.

Opis

Pakiranje

7710

Vrtljivo ličarsko stojalo

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

7703

X-stojalo

1 kos

7704 Premium X-Stand
Št. art.

Opis

Pakiranje

7704

Premium X-stojalo

1 kos

7707 Roto Stand
Št. art.

Opis

Pakiranje

7707

Rotirajoče stojalo

1 kos

7705 Multi Stand
Št. art.

Opis

Pakiranje

7705

Stojalo

1 kos

7708 WR Holder
Št. art.

Opis

Pakiranje

7708

Držalo platišč

1 kos

7709 Multi-Mask
Št. art.

Opis

Pakiranje

7709

Mobilni dispenzer za maskirne
papirje

1 kos

7706 Film Trolley

7720 Heavy Duty Panel Stand

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

7706

Dispenzer za maskirno folijo

1 kos

7720

Robustno ličarsko stojalo

1 kos

7730 Multipurpose Adjustable Stand

3046 rezilo, 10 kos

7703 X-Stand

Št. art.

Opis

Pakiranje

7730

Raztegljivo ličarsko stojalo

1 kos

8810 SG Holder
Št. art.

Opis

Pakiranje

8810

Podstavek za avtoličarske
pištole

1 kos

S I LCO. S I

8820 Mag-Hold

5350 IR-Dry

5260 Perfin Gun Wash 60

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

kW

Teža

Napajanje

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

8820

Magnetni podstavek za avtoličarske
pištole

1 kos

5350

IR sušilec

8

85 kg

380 V

1 kos

5260

Avtomatski + ročni pralec pištol za topila

1 kos

5351

Nadomestna
žarnica

7711 Perfin Mag-Plier

5240 Perfin Gun Wash 40

Št. art.

Opis

Pakiranje

5330 IR-Dry

7711

Magnetni nosilec za manjše dele

1 kos

Št. art.

Opis

kW

Teža

Napajanje

Pakiranje

5330

IR sušilec

3.3

39,5 kg

230 V

1 kos

5331

Nadomestna
žarnica

5010 Silco Spraygun
Št. art.

Opis

Pakiranje

5010-10

Ličarska pištola za bazne lake z zračno
kapo TE10 in šobama 1,2-1,3

1 kos

5111 IR-Dry

5010-20

Ličarska pištola za prozorne lake z
zračno kapo TE20 in šobama 1,2-1,3

1 kos

Št. art.

Opis

kW

Teža

Napajanje

Pakiranje

5111

IR sušilec

1.1

20 kg

230 V

1 kos

5112

Nadomestna
žarnica

7017 Brush Up
Št. art.

Opis

Pakiranje

7017

Čistilni komplet za lakirne pištole

1 kos

5702 Air-Blow Gun
Št. art.

Opis

Pakiranje

5702

Pištola za izpihovanje

1 kos

5703 Dry-Jet
Št. art.

Opis

Pakiranje

5703

Pištola za sušenje

1 kos

5705 Dry-Jet Station
Št. art.

Opis

Pakiranje

5705

Prenosna postaja za sušenje

1 kos

5130 SG Filtration System
Št. art.

Opis

Pakiranje

5130

Pripravna enota trojna za lakirne pištole

1 kos

5131

Filter vložek za 20 μm

1 kos

5132

Filter vložek za mikro filter

1 kos

5133

Filter vložek za sušilno enoto

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

5240

Ročni pralec ličarskih pištol za topila

1 kos

5230 Perfin Gun Wash 30
Št. art.

Opis

Pakiranje

5230

Ročni pralec pištol za vodo + topila

1 kos

4460 Assembling Tools
Št. art.

Opis

Pakiranje

4460

Set orodij

1 kos

3045 Snap Off Knife

5560 Sunlight+
Št. art.

Opis

Pakiranje

5560

LED delovna svetilka

1 kos

5570 Sunlight+ Headlamp
Št. art.

Opis

Pakiranje

5570

LED naglavna delovna svetilka

1 kos

5310 Coat-Control
Št. art.

Opis

Pakiranje

5310

Merilec debeline nanosov

1 kos

5670 Perfin Fill Tec
Št. art.

Opis

Pakiranje

5670

Pnevmatska polnilna naprava za aerosole

1 kos

5280 Perfin Gun Wash 80 Combo+
Št. art.

Opis

Pakiranje

5280

Avtomatski+ročni pralec za čiščenje pištol na
osnovi vode in topil

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

3045

Nož

1 kos

3046

Rezilo

10 kos
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OSEBNA
ZAŠČITNA
OPREMA
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NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

1450 Full-Face Respirator

1550 Pro Half Mask

1620 Dust Mask

1630 Carbon Dust Mask

Celoobrazna maska za večkratno
uporabo

Respirator A1/P2

Polobrazna maska za enkratno uporabo

Polobrazna maska z ogljikom za
enkratno uporabo

Izdelana iz visokokvalitetnega silikona z
visoko odpornostjo in enostavna za čiščene.
Prozorna leča je zasnovana ''celozaslonsko ''
za jasen pogled velike površine. Ščiti vas pred
kemikalijami, vdihavanjem večjih prašnih
delcev in micro praha. Leča na maski se ne
rosi. Enakomerna porazdelitev teže zaradi
edinstvenega prilagoditvenega sistema
trakov. Set sestavlja silikonska celo obrazna
maska, A1 filter 2 kosa, P2 pred filter 4 kosi in
nosilec pred filtra 2 kosa.
V skladu s standardom: EN 136:1998/AC:2003
EN 143:2000/A1:2006

Narejeno iz kakovostnega silikona. Zagotavlja
zaščito, in je hkrati povsem nastavljiva preko
trakov. Odlična odpornost in zaščita pred
kemikalijami. Komplet vsebuje: silikonsko
polmasko, 2 kos filtra tipa A1, 4 kos predfiltrov
tipa P2. in 2 kosa držal predfiltra.
V skladu z EN 140:1998/AC:1999
EN 143:2000/A1:2006

Polobrazna maska za enkratno uporabo
zagotavljajo lahko, učinkovito, udobno in
higiensko zaščito pred prašnimi delci in
meglicami. Možnost uporabe: Brušenje
starih barv in premazov, brušenje lepil ,
peskanje, brušenju, rezanju in vrtanju lesa,
dimnimi delci, pri delu z odpadki in rokovanju
s pesticidi.

-

-

-

-

-

-

-

-

enostavno za razstavljanje,
sestavni deli so zamenljivi,
visoko-pretočni ventil za izdihovanje nudi
nizko stopnjo odpornosti dihanju

-

enostavno sestavljanje
zamenljive komponente; potrošni material
je na voljo
"Max Flow Exhalation Valve" zagotavlja nizek
upor pri dihanju
mehka silikonska obroba se udobno prilega
obrazu

-

-

-

-

-

-

prilagodljivi elastični trakovi,
prilagodljiva nosna opora,
mehak notranji material,
izdihovalni ventil
tip: FFP2 NR
zaščita: prah in nestrupeni tekoči aerosoli.

1452 Zaščita stekla
1454 Pcs steklo

-

-

-

-

tiho dihanje,
mehka silikonska struktura se dobro prilega
obrazu.

Polobrazna maska za enkratno uporabo zagotavljajo
lahko, učinkovito, udobno in higiensko zaščito pred
prašnimi delci in meglicami. Možnost uporabe:
Brušenje starih barv in premazov, brušenje lepil ,
peskanje, brušenju, rezanju in vrtanju lesa, dimnimi
delci, pri delu z odpadki in rokovanju s pesticidi.
Zahvaljujoč sloju aktivnega ogljika, prašna maska 1630
zagotavlja zaščito pred ozonom, ki nastaja tekom
postopka varjenja in motečim koncentracijam plinov,
hlapljivih topil (v koncentracijah pod dovoljeno mejo
izpostavljenosti TLV) ter vonjavam, ki nastajajo tekom
industrijskih procesov.

-

-

1554 Predfilter tipa P2, 4 kos
1555 Filter tipa A1, 2 kos
1557 Držalo predfiltra, 2 kos

Vsebina
12 kos

prilagodljivi elastični trakovi,
prilagodljiva nosna opora,
mehak notranji material,
izdihovalni ventil
tip: FFP2 NR
zaščita: Nestrupeni in nizko ali srednje
strupeni trdni/tekoči aerosoli.

Vsebina
12 kos
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7800 Prep-Hand

7820 Soft-Grip

6800 Dura Glove-Pro

5800 Dura Glove

Zaščitne montažne rokavice

Zaščitne rokavice

Ekstra odporne zaščitne rokavice

Zaščitne rokavice

Zelo kakovostne delovne rokavice odporne na
mehanske obremenitve. Preverjena kakovost
in certificirane zaščitne lastnosti.

Delovne rokavice vrhunske kakovosti odporne
na mehanske obremenitve. Preverjena
kakovost in certificirane zaščitne lastnosti.

Profesionalne zaščitne rokavice, s povečano
debelino in dolžino, brez smukca. Izdelek
je podvržen strogi kontroli kakovosti in je
certificiran.

Kakovostne zaščitne rokavice. Preverjena
kakovost in zaščitne lastnosti.

-

-

-

-

udobna, elastična rokavica
gumirana površina omogoča optimalen
oprijem in občutek

-

-

skladno z EN 455, EN 388 standardi
dolžina: 240-265 mm

-

-

-

Velikost
L, XL, XXL

udobna, elastična in zračna rokavica
mehka gumirana površina omogoča zelo
dober oprijem, izreden občutek za drobne
predmete in vzdržljivost
primerna za avto reparaturo kot
avtomehanike

-

-

-

-

za večkratno uporabo

-

skladno z EN 420

-

dolžina: 280 mm

-

-

dobra odpornost na detergente in topila
nepudrane
optimalna elastičnost in udobje
skladno z EN 420
dolžina: 240 mm

skladno z EN 420, EN 388 standardi
dolžina: 240-255 mm

Velikost
M, L, XL

Vsebina
L - 50 kos, XL - 50 kos

Vsebina
L - 100 kos, XL - 100 kos
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1415 Orange Muscle

1425 Eco Clean

2311 Carbo-Master

2245 Carbo-Master Coat

Čistilo za odstranjevanje barve z rok

Abrazivna pasta za čiščenje rok

Antistatični poliesterski ličarski
kombinezon

Antistatični poliesterski ličarski plašč

Specialno čistilo v gelu za odstranjevanje
najtežje zamazanosti iz rok. Odstranjuje
ostanke lakov, kitov, silikonov in drugih
avtoličarskih premazov. Izdelke ne vsebuje
mikroplastike.

Naravno in učinkovito čistilo za roke,
primerno za vse vrste umazanih del.
Odstranjuje in odpravlja najbolj trdoživo
umazanijo ter zaradi vsebnosti vlažil in mehčal
preprečuje pokanje in izsušitev kože.

-

-

-

-

pomaga zmanjšati simptome osušene in
razpokane kože

-

brez mikro plastike.

Kakovosten poliestrski ličarski kombinezon,
ojačan s karbonskimi vlakni za preprečitev
statičnosti. Zelo udoben kroj z elastiko v pasu,
na rokah, nastavljivim ovratnikom kapuce ter
prsnim in zadnjim žepom.

-

prijeten vonj po pomaranči

-

pH nevtralno

-

-

1416 Stensko držalo
1419 Plastična črpalka

1426 Stensko držalo

Vsebina
4 kg

Vsebina
4L

-

-

-

koži prijazno negovalno delovanje

Kakovostna poliestrska ličarska jakna,
ojačana s karbonskimi vlakni za preprečitev
statičnosti. Zelo udoben kroj z elastiko v pasu,
na rokah ter nastavljivim ovratnikom kapuce.

z všito mrežico za zračenje pod pazduhami
zaščitena zadrga
všiti kolenski podlogi
antistatičen

-

-

-

z všito mrežico za zračenje pod pazduhami
nastavljiva zatezna vrvica v pasu
zaščitena zadrga
antistatični poliester
ne pušča vlaken

ne pušča vlaken

Velikost
M, L, XL, XXL, XXXL

Velikost
M, L, XL, XXL
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2310 Shield-Master

2309 Spray-Master

2313 F1 Overalls

2318 Workguard

Poliestrski ličarski kombinezon

Antistatic Paint Overalls

Delovni kombinezon

Raztegljive delovne hlače

Trpežen poliestrski kombinezon. Odporen na
trganje, iz dihajočega materiala.

Kakovosten ličarski kombinezon s
prezračevalnimi conami v ledvenem in
vratnem predelu ter na nogah. Kombinezon
je zračen in zelo udoben tudi za daljši čas
uporabe. Izdelano iz novega, revolucionarnega
netkanega materiala, ki je mehak, zračen,
odporen na prah in politje s tekočinami v
skladu z CE III, tip 5 in 6. Poseben način
izdelave preprečuje izpadanje vlaken.

Kakovosten in vzdržljiv delovni kombinezom
F1 s prilagodljivim krojem. Zračen in udoben.

Izredno trpežne in elastične delovne hlače
z dvema stranskima žepoma in dvema
stegenskima žepoma z zavihkom.

-

-

-

možnost strojnega pranja
antistatičen
ne pušča vlaken

-

-

-

-

Velikost
M, L, XL, XXL

-

-

-

-

udoben kroj
prekrivanje na hrbtu za enostavno gibanje

-

elastičen pas in gležnji

-

70% bombaž, 20% poliester, 10% elastan
barva: črna

zaščitena zadrga

zaščitena zadrga
antistatičen material
ne pušča vlaken
rokavi: elastičen rob

Velikost
M, L, XL, XXL

Velikost
M, L, XL, XXL

Velikost
S, M, L, XL, XXL
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Pregled osebne zaščitne opreme
1450 Full-Face Respirator

5800 Dura Glove

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

1450

Celoobrazna maska za večkratno
uporabo

1 kos

5800-L

Size L

100 kos

2309-M

Overalls, size M

1 kos

1452

Pokrivalo stekla

1 kos

5800-XL

Size XL

100 kos

2309-L

Overalls, size L

1 kos

1454

Pcs steklo

1 kos

2309-XL

Overalls, size XL

1 kos

2309-XXL

Overalls, size XXL

1 kos

1550 Pro Half Mask

2319 Workguard Bib &
Brace
Raztegljive delovne hlače z
naramnicami
Izredno trpežne in elastične delovne hlače
z dvema stranskima žepoma, dvema
stegenskima žepoma z zavihkom in velikim
žepom z zavihkom spredaj.
-

-

-

2309 Spray-Master

Št. art.

Št. art.

Opis

Pakiranje

1550

Respirator A1/P2

1 kos

1554

Predfilter tipa P2, 4 kos

1 kos

1555

Filter tipa A1, 2 kos

1 kos

1557

Držalo predfiltra, 2 kos

1 kos

1620 Dust Mask
Št. art.

Opis

Pakiranje

1620

Disposable respirator FFP2 NR

12 kos

1415 Orange Muscle
Št. art.

Opis

Pakiranje

1415

4 kg can with dispenser

1 kos

1416

Wall holder

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

1419

Plastic pump

1 kos

2313-M

Overalls, size M

1 kos

2313-L

Overalls, size L

1 kos

2313-XL

Overalls, size XL

1 kos

2313-XXL

Overalls, size XXL

1 kos

1425 Eco Clean
Št. art.

Opis

Pakiranje

1425-4

Abrasive hand cleaning
paste, 4kg

1 kos

1426

Wall dispenser

1 kos

2311 Carbo-Master

1630 Carbon Dust Mask

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

2311-M

Overalls, size M

1 kos

1630

Polobrazna maska z ogljikom za
enkratno uporabo FFP2 NR

12 kos

2311-L

Overalls, size L

1 kos

7800 Prep-Hand

2311-XL

Overalls, size XL

1 kos

2311-XXL

Overalls, size XXL

1 kos

2311-XXXL

Overalls, size XXXL

1 kos

2313 F1 Overalls

2318 Workguard
Št. art.

Opis

Pakiranje

2318-S

Stretchable Work Trousers,
size S

1 kos

2318-M

Stretchable Work Trousers,
size M

1 kos

2318-L

Stretchable Work Trousers,
size L

1 kos

2318-XL

Stretchable Work Trousers,
size XL

1 kos

2318-XXL

Stretchable Work Trousers,
size XXL

1 kos

Št. art.

Opis

Pakiranje

70% bombaž, 20% poliester, 10% elastan

7800-L

Size L

1 pair

2245 Carbo-Master Coat

barva: črna

7800-XL

Size XL

1 pair

Št. art.

Opis

Pakiranje

Št. art.

Opis

Pakiranje

elastične naramnice

7800-XXL

Size XXL

1 pair

2245-M

Overalls, size M

1 kos

2319-S

1 kos

2245-L

Overalls, size L

1 kos

Stretchable Work Trousers
with Braces, size S

2245-XL

Overalls, size XL

1 kos

2319-M

Stretchable Work Trousers
with Braces, size M

1 kos

2245-XXL

Overalls, size XXL

1 kos

2319-L

Stretchable Work Trousers
with Braces, size L

1 kos

2319-XL

Stretchable Work Trousers
with Braces, size XL

1 kos

2319-XXL

Stretchable Work Trousers
with Braces, size XXL

1 kos

7820 Soft-Grip
Št. art.

Opis

Pakiranje

7820-M

Size M

1 pair

7820-L

Size L

1 pair

2310 Shield-Master

7820-XL

Size XL

1 pair

Št. art.

Opis

Pakiranje

2310-M

Overalls, size M

1 kos

2310-L

Overalls, size L

1 kos

2310-XL

Overalls, size XL

1 kos

2310-XXL

Overalls, size XXL

1 kos

6800 Dura Glove-Pro

Velikost
S, M, L, XL, XXL

2319 Workguard Bib & Brace

Št. art.

Opis

Pakiranje

6800-L-50

Size L

50 kos

6800-XL-50

Size XL

50 kos
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IZDELKI ZA
ČIŠČENJE VOZIL

S I LCO. S I

8005 Multiwash Turbo

8025 Rim Power

8030 Twister Turbo

8048 Rubber Black

Visoko koncentrirano univerzalno
čistilo

Koncentrirano kislinsko čistilo
za platišča

Koncentriran avto šampon

Sredstvo za čiščenje in nego gume

Visoko koncentirano alkalno čistilo za splošno
predpranje in razmaščevanje. Namenjeno
predvsem za čiščenje osebnih vozil. Primerno
za najbolj trdovratno umazanijo.

Koncentrirano kislinsko, izredno močno
sredstvo za čiščenje platišč iz lahkih
kovin, jeklenih in alu platišč.

Visokokoncentrirani šampon za
ročno pranje karoserije in plastičnih
elementov.

Najkakovostnejše sredstvo za čiščenje,
nego in zaščito gumijastih površin,
predvsem avtomobilskih pnevmatik.
Izdelan na osnovi topil.

-

-

-

-

-

razgrajevanje maščob, olja, ostankov smoga,
konzervirnega voska
za predpranje, čiščenje platišč, čiščenje in
razmaščevanje motorja
primerno za odstranjevanje ostankov
insektov.

-

-

razgrajuje maščobe, ostanke zavornih
oblog, katran
odstranjuje vodni kamen
ne poškoduje zračnega ventila

-

visoka viskoznost, močno penjenje
nežno za roke.

-

Redčenje z vodo:
-

-

1:50 (2%) - 1:20 (5%)

-

hitro sušenje, antistatični učinek
odličen sijaj in obstojnost sijaja do 14
dni

Redčenje z vodo:

Redčenje z vodo:
-

enostavno nanašanje z brizganjem

1:1 (50%)–1:5 (20%)

-

neposredna uporaba (ni topno v vodi)

Redčenje z vodo:
-

-

-

1:20 (5%) razmaščevanje,
čiščenje motorja
1:33 (3%) čiščenje platišč
1:50 (2%) - 1:67 (1,5%) predpranje,
odstranjevanje insektov.

Vsebina
5 kg, 28 kg

0%

100 %

100% Alcalinity

100% Foaming

0% Alcalinity

Vsebina
5 L, 25 L

100 %

100% Acidity

Vsebina
5 L, 25 L

100% Foaming

Vsebina
5L
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8068 Crystal

4005 S.View -40°C

Čistilo za steklo

Zimska-koncentrirana tekočina za vetrobranska stekla

Aktivno sredstvo, na osnovi
alkohola, za čiščenje vseh
steklenih površin. Uporabno
tudi v prostorih z veliko vlage.

-

-

-

odlično razmaščevanje, hitro
sušenje
ne vsebuje amonijaka
visok sijaj očiščene površine.

Redčenje z vodo:
do 1:10, odvisno od stopnje
zamazanosti

Varuje pred zamrzovanjem
steklenih površin in vodnih
šob. Učinkovito očisti steklo,
odstrani ostanke insektov,
smog in omogoči optimalno
vidljivost.

-

-

-

poseben dodatek preprečuje
škripanje metlic brisalcev
ne deluje agresivno na lak,
gumijaste dele in vodne šobe
prijetno odišavljeno

-

Vsebina
5L

Vsebina
5 L, 25 L, 200 L

3003 Dashpro

3008 Dashpro Sil

Kokpit loščilo mat v spreju

Sijajno kokpit loščilo

Mat loščilo za armature,
izdelano na osnovi kakovostnih
čistilnih in negovalnih
učinkovin.

-

-

-

-

Vsebina
500 ml

-

ne vsebuje silikonov
lep mat izgled površine
hkrati čisti, polira in neguje
osveži barvo, deluje
antistatično
prijetnega vonja po
pomarančah

Svetleče loščilo za
armature, izdelano na osnovi
kakovostnih čistilnih in
negovalnih učinkovin.

-

-

-

-

Vsebina
500 ml

-

8065 Gleam

8064 Tex+

Kokpit mleko za čiščenje in zaščito

Univerzalno čistilo za tekstil

Gleam je zasnovan za doseganje optimalne nege in
zaščite notranjosti vašega vozila. Zaradi uporabe sodobne
polimerne tehnologije Gleam ponuja optimalne rešitve
za nego površin, pobledelih površin na vratih, armaturnih
ploščah in vinilih, hkrati pa zagotavlja optimalno zaščito.

Univerzalno, koncentrirano
sredstvo za strojno čiščenje
avtomobilskih sedežev in
prevlek, za oblazinjene dele,
preproge ter večino trdih
površin.

-

-

-

- čiščenje in zaščita
površina ostane mat in prijetno dišeča
po čiščenju ostane dolgotrajen antistatičen
zaščitni film.

Vsebina
1 L, 5 L

Vsebina
5L

-

-

-

hkrati čisti, polira in neguje
ščiti pred prahom, umazanijo
in vlago
osveži barvo
deluje antistatično
prijetnega vonja po
pomarančah

tvori stabilno suho peno, ki jo
enostavno odstranimo
učinkovito z uporabo
sesalnika
osvežuje barve, prijetno
odišavi

Redčenje z vodo:
1:20 - 1:30 strojno čiščenje
-

S I LCO. S I

4004 Ultra+ Clean

7004 Plastic+

Univerzalno aktivno penasto čistilo v spreju

Sredstvo za obnovo plastičnih delov

Univerzalno aktivno penasto
čistilo s širokim spektrom
uporabe.

Brezbarvna zaščita in
obnovitveno sredstvo za površine
iz umetnih mas. Predvsem za
obledele in postarane plastične
dele, ki jim povrne barvo in sijaj.

-

-

-

aktivna pena s prijetnim
vonjem
hitro in učinkovito delovanje
za vse vrste površin (steklo,
tekstil,...)

-

-

UV zaščita za nove plastične
dele pred obleditvijo in
staranjem
ne vsebuje silikonov

Redčenje z vodo:
neposredna uporaba
(ni topno v vodi).
-

Vsebina
500 ml

Vsebina
500 ml

4600 Citrus Cleaner

5201 Sprayer HD

Industrijsko čistilo - razmaščevalec

Prilagodljiva brizgalka

Posebno, visoko učinkovito
čistilo v spreju, z vonjem po
citrusih. Primerno za čiščenje
in razmaščevanje različnih
površin. Hitro delujoče, ne
poškoduje površine. Uporabno
tudi za kontrolo poliranih površin
in odstranjevanje morebitnih
ostankov polirne paste.

-

-

-

Vsebina
500 ml

-

čisti in odstranjuje ostanke
maščob, olj, silikonov…

Kakovostna in odporna brizgalka. Ima ergonomski
ročaj in nastavljiv nastavek z možnostjo finega
razprševanja. Primerno za čiščenje karoserije in
notranjosti vozila.

100% na osnovi rastlinskih
topil (ne vsebuje kloriranih
ogljikovodikov ali topil na
osnovi naftnih derivatov)

Vsebina
1L

učinkovito odstranjevanje
nalepk in ostankov lepila

prijetnega vonja po citrusih

5204 Sprayer RIM ACD

6421 PVA Wipe

Profesionalna Rim brizgalka

PVA krpa za sušenje

Profesionalna brizgalka s PP
črpalko za nanašanje čistil
na kislinski osnovi. Uporaben
volumen: 1,5 L; delovni tlak:
3 bar.

-

-

-

-

Vsebina
1.5 L

FOR

Acidic Materials

varnostni ventil
zaščitni plašč nepovratnega
ventila iz umetne mase
posebna zaščitna prevleka
vzmeti

Krpa za brisanje avtomobilov.
Iz sintetičnega materiala,
odporna na večino kemikalij,
topil, masti in olj.

-

-

-

tesnila: FPM (Viton®)
Dimenzija
44 x 32 cm

super vpojnost za hitro
sušenje
dolgo obstojna
primerna za brisanje
karoserije in steklenih
površin
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NOVO

8040 Relumens Kit

8063 Super-Soft MC

Set za renoviranje žarometov

Mikrokrpa

Izdelek je narejen iz kakovostnih materialov in je enostaven za
rokovanje. Ima močan oprijem in visoko prosojnost. Uporaben je
za obnovo prask, zbledelosti in obarvanosti žarometov. Uporaben
je za obnovo vseh avtomobilskih žarometov, ali pa kot odlična
zaščita žarometov na novih vozilih, s čimer se podaljša življenjska
doba žarometa. V sedmih korakih odstranite praske in zbledelost
v manj kot eni uri.

Super-Soft MC mikrokrpa ne poškoduje barve lakov in drugih
površin. Očisti z ali brez čistil in ne pušča sledi tkanine na
površini. Sestava je 80% poliester in 20% poliamid. Odlično za
odstranjevanje keramičnih premazov, detajlnih razpršil, voskov,
polirne paste in drugih premazov. Mikrokrpa privlači nase in
zadrži prah, umazanijo in druge nečistoče. Prav tako ima odlično
vpojnost.
-

Vsebina
600 ml

8040-0,6
Refil, 600 ml

-

-

prekrivni šivi
pralno do 90°C
4 barve

8390 Telescopic Brush

2450 Jumbo-Vac

Teleskopska krtača

Večnamenska goba

Profesionalna krtača za zahtevno čiščenje večjih vozil.
-

-

močna teleskopska krtača z
možnostjo pretoka vode
ergonomski, prostodrsni ročaj
za enostavno uporabo

-

-

-

8391
Nadomestna glava

odstranjevanje trdovratne
umazanije brez povzročanja
prask

Vsestransko uporabna,
stisnjena goba iz poliuretanske
pene za čiščenje avtomobilov.

Velikost
40 x 40 cm, 4 kos

-

-

visoka vpojnost
dolgotrajna obstojnost

velika pralna krtača (28 cm),
teleskopsko držalo (raztegljivo
do 245 cm)
hitri priključek za vodo iz
medenine

2236 Bucket Silco

2550 Cyclon Gun

Plastično vedro 10L

Visoko učinkovita čistilna pištola

Volumen
10 L

Posebej zasnovana
profesionalna pištola za
čiščenje, z napajanjem na
zrak. Odstranjevanje najbolj
trdovratne umazanije, tudi
na težko dostopnih mestih.
Posebna šoba z rotirajočo
cevko ustvarja učinek ciklona, ki
zagotavlja izredno moč čiščenja.

-

-

-

nastavljiv ventil za doziranje
robustna konstrukcija
dobavljeno z vzdržljivim
trobentastim nastavkom

S I LCO. S I

Pregled izdelkov za čiščenje vozil
8005 Multiwash Turbo

8065 Gleam

8063 Super-Soft MC

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

8005-5

Visoko koncentrirano čistilo

5 kg

4 kos

8065-1

Kokpit mleko za čiščenje in zaščito

1L

12 kos

8063-4

Mikrokrpa, 40 x 40 cm

4 kos

100 kos

8005-28

Visoko koncentrirano čistilo

28 kg

1 kos

8065-5

Kokpit mleko za čiščenje in zaščito

5L

4 kos

8390 Telescopic Brush

8064 Tex+

8025 Rim Power

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

8390

Teleskopska krtača

1 kos

1 kos

8025-5

Koncentrirano kislinsko čistilo

5L

4 kos

8064-5

Univerzalno čistilo za tekstil

5L

4 kos

8391

Nadomestna glava

1 kos

1 kos

8025-25

Koncentrirano kislinsko čistilo

25 L

1 kos

4004 Ultra+ Clean

8030 Twister Turbo
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

8030-5

Koncentriran avto šampon

5L

4 kos

8030-25

Koncentriran avto šampon

25 L

1 kos

8048 Rubber Black
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

8048-5

Sredstvo za čiščenje in nego gume

5L

4 kos

8068 Crystal
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

8068-5

Čistilo za steklo

5L

4 kos

2450 Jumbo-Vac

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

4004-0,5

Univerzalno aktivno penasto čistilo
v spreju

500 ml

12 kos

2450

Večnamenska goba,
22 x 12 x 7 cm

1 kos

50 kos

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

12 kos

2236

Plastično vedro

10 L

1 kos

7004 Plastic+

2236 Bucket Silco

Št. art.

Opis

7004-0,5

Sredstvo za obnovo plastičnih delov 500 ml

4600 Citrus Cleaner

2550 Cyclon Gun

Št. art.

Opis

Vsebina

4600-0,5

Industrijsko čistilo - razmaščevalec 500 ml

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

12 kos

2550

Visoko učinkovita čistilna
pištola

1 kos

1 kos

5201 Sprayer HD

4005 S.View -40°C

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

5201

Prilagodljiva brizgalka

1L

1 kos

4005-5

Zimska-koncentrirana tekočina za
vetrobranska stekla

5L

4 kos

4005-25

Zimska-koncentrirana tekočina za
vetrobranska stekla

25 L

1 kos

4005-200

Zimska-koncentrirana tekočina za
vetrobranska stekla

200 L

1 kos

5204 Sprayer RIM ACD
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

5204

Profesionalna Rim brizgalka

1,5 L

1 kos

6421 PVA Wipe

3003 Dashpro
Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

3003-0,5

Kokpit loščilo mat v spreju

500 ml

12 kos

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

6421

PVA krpa za sušenje , 44 x 32 cm

1 kos

100 kos

8040 Relumens Kit

3008 Dashpro Sil
Št. art.

Opis

Vsebina

3008-0,5

Sijajno kokpit loščilo

500 ml

12 kos

Št. art.

Opis

Vsebina

Pakiranje

8040

Set za renoviranje žarometov

1 kos

1 kos

8040-0,6

Relumens Refill

600 ml

25 kos
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TEHNIČNI
AEROSOLI
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1010 Brake Cleaner

1050 Brake Cleaner

5208 Sprayer BC

4540 Rust Solvent

Visoko učinkovito montažno
čistilo v spreju

Visoko učinkovito montažno čistilo

Brizgalka za montažno čistilo

Odvijač MoS2

Specialno čistilo za odstranjevanje
maščob, olja, prežganih ostankov
zavornega prahu z motornih in zavornih
elementov ter drugih površin. Ne
vsebuje recikliranih surovin.

Specialna brizgalka z nylon črpalko za
nanos montažnega čistila. Uporabna
prostornina: 1,5 L; delovni pritisk: 3 bar.

Vsestransko uporabno učinkovito
sredstvo za sproščanje korodiranih in
sprijetih vijačnih vezi, s hitrim učinkom
delovanja.

Specialno čistilo za odstranjevanje
maščob, olja, prežganih ostankov
zavornega prahu z motornih in zavornih
elementov ter drugih površin. Ne vsebuje
recikliranih surovin.

-

-

-

-

posebno močno čistilo, vsebuje aceton

-

ne pušča ostankov in se hitro odzrači

-

ni korozivno in ne poškoduje
gumijastih ali plastičnih elementov

Vsebina
600 ml

posebno močno čistilo, vsebuje aceton
ne pušča ostankov in se hitro odzrači
ni korozivno in ne poškoduje
gumijastih ali plastičnih elementov

Vsebina
30 L

-

-

-

-

varnostni ventil
zaščitno plastično ohišje
nepovratnega ventila
plastična, nastavljiva šoba
tesnila: FPM (Viton®)

Vsebina
1.5 L

-

-

-

čisti in odstranjuje rjo
dolgotrajna zaščita pred korozijo
izpodriva vlago (tudi v el. kontaktih in
vodnikih)

Vsebina
500 ml
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3300 Lubriten

5500 Thyxo Lube

3004 Coppex

4400 Multi 6

Lepljivo mazivo HSM v spreju

Univerzalni lubrikant v spreju

Baker pasta v spreju

Večnamenski sprej 6v1

Visokovredno mazivo na bazi specialnih
olj, aditivov in topil. Primerno za ležaje,
verige, semeringe, jeklene pletenice,
menjalne mehanizme itd.

Mazivo z izjemno ostrim učinkom brez
masti in ne kaplja. Učinkovito sredstvo
za podmazovanje in preprečevanje
škripanja različnih vodil (predvsem vodil
ali tesnil avtomobilskih stekel), ležajev,
tečajev vrat, tekočih trakov ... Posebej
primerno za podmazovanje vidnih mest
(odbija prah in umazanijo).

Vrhunsko sredstvo za mazanje,
ločevanje in korozijsko zaščito toplotno
obremenjenih mest, vodil zavor,
baterijskih polov, svečk, tesnil, ležajev.

Vsestransko uporabno sredstvo »šest v
enem«, s takojšnjim delovanjem.

-

-

-

-

-

visoka tlačna odpornost
sposobnost prodiranja v špranje in
izpodrivanje vlage
zaščita pred korozijo
zaščita pred vlago, prahom in obrabo
temperaturna obstojnost od -40°C do
+200°C

-

-

-

Vsebina
400 ml

izjemno prodiranje v špranje (kapilarni
učinek)

-

-

-

-

električna prevodnost

-

visoka oprijemna moč
ne vsebuje silikonov
temperaturno obstojno do +1300°C

-

-

tlačno in temperaturno odporno

-

temperaturna obstojnost od -50°C do
+210°C

Vsebina
500 ml

-

-

Vsebina
500 ml

sproščanje sprijetih vijačnih in drugih
zvez
izpodrivanje vlage v električnih
kontaktih, vodnikih in v najmanjših
špranjah
preprečevanje škripanja
dolgotrajna zaščita pred korozijo
odstranjevanje rje
podmazovanje vodil, tečajev…

Vsebina
500 ml

S I LCO. S I

Pregled tehničnih aerosolov
1010 Brake Cleaner
Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

1010-0,6

Visoko učinkovito montažno čistilo
v spreju

600 ml

12 kos

1050 Brake Cleaner
Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

1050-30

Visoko učinkovito montažno čistilo

30 L

1 kos

5208 Sprayer BC

5005 Silicoil

Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

5208

Brizgalka za montažno čistilo

1.5 L

1 kos

4540 Rust Solvent

Transparentno silikonsko olje v spreju

Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

4540-0,5

Odvijač MoS2

500 ml

Brezbarvno mazivo za mehanizme,
ključavnice, vodila, ležaje, za dele iz
gume, plastike in kovine. Uporabno
tudi kot sredstvo za nego in zaščito
gumijastih in plastičnih površin.

3300 Lubriten

-

-

-

-

-

ne pušča madežev
preprečuje lepljenje, ne zmrzuje

12 kos

Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

3300-0,4

Lepljivo mazivo HSM v spreju

400 ml

12 kos

5500 Thyxo Lube
Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

5500-0,5

Univerzalni lubrikant v spreju

500 ml

12 kos

ščiti električne kontakte pred vlago

3004 Coppex

izredno uporabno pri montaži
gumijastih elementov

Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

3004-0,5

Baker pasta v spreju

500 ml

ne nanašati na steklene površine

12 kos

4400 Multi 6
Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

4400-0,5

Večnamenski sprej 6v1

500 ml

12 kos

5005 Silicoil

Vsebina
500 ml

Št. art.

Opis

Vsebina Pakiranje

5005-0,5

Transparentno silikonsko olje v spreju

500 ml

12 kos
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2244 Winter Jacket Silco

2266 Hooded Light Jacket

Kakovostna zimska bunda

Udobna, lahka, vodoodbojna

Elastična in oblazinjena zimska, športna jakna iz vremensko
odporne 3-slojne funkcionalne tkanine s TPU membrano.
Snemljiva, podložena kapuca z zategovalno vrvico, dva
stranska žepa, majhen žep na rokavu ter notranji žep (vse z
zadrgo), notranji žep za mobilni telefon. Varuje pred vetrom,
iz vodoodpornega materiala z do 5000 mm vodnega stolkosa,
zračna do 2.000 g/m2 v 24 urah.

Prešita, mehka jakna z kapuco in zaščito za brado.

Velikost
S, M, L, XL, XXL

-

-

-

dva sprednja žepa z zadrgo
priložena vrečka za shranjevanje
vodoodporen material

Moški
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Ženske
S, M

2288 Bodywarmer Silco

2230 Sweater Silco

Udoben, lahek, vodoodbojen

Raztegljiva bombažna jopa na zadrgo

Prešit brezrokavnik primeren za vsako priložnost.

Zelo mehka, enostavna, topla in zračna tkanina, kompakten in
trpežen material. Sprednja zadrga, 2 stranska žepa brez zadrge,
visok ovratnik. Izvezen logotip Silco na sprednji strani.

-

-

-

dva sprednja žepa z zadrgo
priložena vrečka za shranjevanje
vodoodporen material

-

material: 70% bombaž, 30% poliester.

Velikost
S, M, L, XL, XXL

Velikost
S, M, L, XL, XXL

2341 Master Painter
Limited Black T-shirt

2025 Master Painter Energy Drink

Polibombažna majica s kratkimi rokavi
-

Trendovska majica iz omejene serije
MASTER PAINTER, obvezna za vse mojstre
v avtoličarski industriji. Majica je visoke
kvalitete in narejena iz 35% deleža česanega
bombaža in 65% poliestra.
Velikost
S, M, L, XL, XXL

-

-

-

gramatura: 165 g/m2

-

barva: črna

-

pralno pri 30°C

poveča vzdržljivost
poveča koncentracijo in hitrost popravila
nudi dodatno energijo za delo pozno v noč

Vsebina
250 ml
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2321 T-Shirt Silco

2242 Polo Shirt Silco

Bombažna majica s kratkimi rokavi

Polo majica z elastanom

Majica s kratkimi rokavi, okrogel
izrez, narejena iz 100% bombaža
s potiskom logotipa Silco na
prednji strani. Na voljo v črni
barvi.

Polo majica narejena iz 96% bombaža in 4% elastana s potiskom
Silco logotipa na prednji strani. Za večje udobje ima majica
ojačan ovratnik, obrobo za zapenjanje z dvema gumboma in
kratke rokave.

-

-

-

gramatura: 185 g/m2
klasičen kroj
pralno pri 40°C

-

Velikost
S, M, L, XL, XXL

-

-

gramatura: 200 g/m2
klasičen kroj
pralno pri 40°C

2540 Beanie Silco

2290 Silco Umbrella

Topla kapa

Eleganten dežnik 30"

Velikost
S, M, L, XL, XXL

Kakovostna in udobna kapa.

2326 Flying Banner Silco

2327 L-Banner Silco

Upogljivo reklamno stojalo

Reklamno L-stojalo

Kakovosten barvni tisk Silco logotipa na poliestersko blago,
odporno na vremenske vplive. Reklamno stojalo sestavljajo
potiskana zastava, večdelna upogljiva palica in zložljiv kovinski
podstavek.

Konstrukcija izdelana iz lahkih in trpežnih ogljikovih vlaken,
enostavna montaža. Stojalo in grafika sta pakirana v transportni
torbi za enostavno prenašanje.

Dobavljeno v transportni torbi. Enostavna postavitev in uporaba,
primerna za postavitev v notranjih prostorih ali na prostem.
Dimenzija
92 x 165 cm

Dimenzija
85 x 200 cm
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2258 Silco Air Freshener

2243 Bag Silco

Obesni osvežilec zraka

Darilna vrečka

Osvežilec zraka zagotavlja
prijeten in svež vonj v vašem
vozilu, garderobni omari ali
drugem manjšem prostoru.

-

vonj: vanilija

Vrečka iz plastificiranega mat materiala s kakovostnim
tekstilnim ročajem. Narejena iz laminiranega papirja, ki
daje mehak videz.

Velikost
245 x 367 x 85 mm

2231 Notebook Silco

2246 Writing Pad Silco

Notesnik

A4 pisalni blok

Notesnik s srednje trdimi PVC platnicami, ki so mehke na otip in z
elastičnim trakom za zapiranje. Vsebuje približno 100 črtnih listov
s perforacijo in dvema luknjama za lažje vpenjanje.

Pisalni blok dimenzije A4. Vsebuje 50 črtnih listov z natisnjenim
barvnim logotipom Silco. Listi so lepljeni v glavi bloka, z dvema
luknjama za lažje vpenjanje.

2232 Ballpoint Pen Silco

2249 Lighter Silco

Kemični svinčnik

Cricket vžigalnik

Ikona klasičnega pripomočka
za pisanje. Funkcionalen vse
do zadnje podrobnosti. Za
sproščen občutek pisanja
s kemičnim svinčnikom
vrhunske kakovosti.

-

s potisnim
mehanizmom
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2325 Clock Silco

2335 Protective Spectacles Silco

Stenska ura

Zaščitna očala

Okrogla stenska ura v
kombinaciji bele ali črne
barve in kroma s potiskom
na notranji strani. Baterija ni
vključena.

-

-

-

dimenzije: premer ure, o
34,7 cm
higrometer
termometer

2247 Sticker Silco
Logotip nalepka
Dvobarvna nalepka Silco logotip, v različnih velikostih.

Velikosti
8 cm / 25 cm / 75 cm

Zaščitna očala Silco tehtajo samo 25g in nudijo 99% zaščito pred
UV žarki UVA, UVB in UVC. Leče iz polikarbonata zagotavljajo
izredno odpornost na praske in so primerne za različne aktivnosti.
Očala ustrezajo starndardu EN166.
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Pregled promocijskih artiklov
2244 Winter Jacket Silco
Št. art.

Opis

2341 Master Painter
Limited Black T-shirt

2244-S

Zimska bunda, velikost S

Št. art.

Opis

2244-M

Zimska bunda, velikost M

2341-S

Majica s kratkimi rokavi, velikost S

2244-L

Zimska bunda, velikost L

2341-M

Majica s kratkimi rokavi, velikost M

2244-XL

Zimska bunda, velikost XL

2341-L

Majica s kratkimi rokavi, velikost L

2244-XXL

Zimska bunda, velikost XXL

2341-XL

Majica s kratkimi rokavi, velikost XL

2341-XXL

Majica s kratkimi rokavi, velikost XXL

2266 Hooded Light Jacket
Št. art.

Opis

2025 Master Painter Energy Drink

2266-S

Jakna, velikost S

Št. art.

2266-M

Jakna, velikost M

2025

2266-L

Jakna, velikost L

2266-XL

Jakna, velikost XL

2266-XXL

Jakna, velikost XXL

2266-XXXL

Jakna, velikost XXL

2266-SW

Jakna, velikost ženska S

2266-MW

Jakna, velikost ženska M

2288 Bodywarmer Silco
Št. art.

Opis

2248-S

Brezrokavnik, velikost S

2248-M

Brezrokavnik, velikost M

2248-L

Brezrokavnik, velikost L

2248-XL

Brezrokavnik, velikost XL

2248-XXL

Brezrokavnik, velikost XXL

2230 Sweater Silco
Št. art.

Opis

2230-S

Jopa, velikost S

2230-M

Jopa, velikost M

2230-L

Jopa, velikost L

2230-XL

Jopa, velikost XL

2230-XXL

Jopa, velikost XXL

Opis
Energijska pijača, 250 ml

2321 T-shirt Silco

2326 Flying Banner Silco

2325 Clock Silco

Št. art.

Opis

Št. art.

Dimenzija

2326

Upogljivo reklamno stojalo

2325

Stenska ura ø 34.7 cm

2327 L-Banner Silco

2335 Protective Spectacles Silco

Št. art.

Opis

Št. art.

Opis

2327

Reklamno L-stojalo

2335-B

Zatemnjena stekla

2258 Silco Air Freshener

2247 Sticker Silco

Št. art.

Opis

Št. art.

Opis

2258

Obesni osvežilec zraka

2247-S

Nalepka, 8 cm

2247-M

Nalepka, 25 cm

2247-L

Nalepka, 75 cm

2243 Bag Silco
Št. art.

Opis

2243

Darilna vrečka

Št. art.

Opis

2322-S

Majica s kratkimi rokavi, velikost S

2322-M

Majica s kratkimi rokavi, velikost M

2322-L

Majica s kratkimi rokavi, velikost L

2231 Notebook Silco

2322-XL

Majica s kratkimi rokavi, velikost XL

Št. art.

Opis

2322-XXL

Majica s kratkimi rokavi, velikost XXL

2231

Notesnik

2242 Polo shirt Silco
Št. art.

Opis

2242-S

Polo majica s kratkimi rokavi, velikost S

2242-M

Polo majica s kratkimi rokavi, velikost M

2242-L

Polo majica s kratkimi rokavi, velikost L

2242-XL

Polo majica s kratkimi rokavi, velikost XL

2242-XXL

Polo majica s kratkimi rokavi, velikost XXL

2540 Beanie Silco

2246 Writing Pad Silco
Št. art.

Opis

2246

A4 pisalni blok

2232 Ballpoint Pen Silco
Št. art.

Opis

2232

Kemični svinčnik

Št. art.

Opis

2249 Lighter Silco

2540

Topla kapa, črna

Št. art.

Opis

2249

Vžigalnik Cricket

2290 Silco Umbrella
Št. art.

Opis

2290

Eleganten dežnik
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URADNA SILCO SPLETNA STRAN
Silco spletna stran je na voljo v 4-ih jezikih; slovenščini, hrvaščini, angleščini in nemščini.
-

-

-

-

-

-

Prilagojena mobilnim napravam.
Prenesite tehnično in varnostno dokumentacijo (TDS, MSDS).
Oglejte si naše najnovejše video vsebine!
Spremljajte Silco blog.
Prenesite Silco katalog izdelkov.
Pridobite informacije o vašem lokalnem distributerju.

Naročite se na mesečne e-novice!
Si želite biti informirani o novih izdelkih in
uporabnih vsebinah? Naročite se na naše
mesečne e-novice.
E-poštni naslov

PRIJAVA

Obiščite nas na
socialnih omrežjih






@SilcoOfficial
@silco_official
Silco Official
Silco

S I LCO. S I

Splošni prodajni pogoji so objavljeni na spletni strani www.silco.si.
V tem katalogu so navedeni osnovni podatki o izdelkih standardnega proizvodnega programa. Za nadaljne produkte in tipe pakiranja nas prosimo kontaktirajte.
Nekateri prikazani izdelki morda še niso na voljo ob izdaji kataloga. Slike nekaterih izdelkov so lahko simbolične. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.
Kakršnakoli reprodukcija tega kataloga ali njegovih delov brez pisnega soglasja je prepovedana.
Silco, Perfin in Master Painter so registrirane blagovne znamke. Vse pravice so pridržane.
©Silco
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Distributer:
Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 703 31 80
info@silco.si
www.silco.si

Št. art. 5241-SI
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