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RAGASZTÓANYAGOK
ENYVEZÉS, RAGASZTÁS ÉS RÖGZÍTÉS

MINDENTRAGASZTÓ
Ragasztóstift Sticky - WINKLER

Sticky, a kedvező árú ragasztóstift  
a már bevált Winkler-minőségben,  
gyorsan és tisztán ragaszt minden  
barkácsanyagot, pl. papír, pappkar- 
ton, karton, fényképek, textília, stb.  
Könnyen kenhető, szárazon átlátszó, 
oldószermentes és hideg vízzel  
kimosható. Made in Italy.
Mennyiség: 20 g / stift
40 21 12 per db ...................................... 340,— 
 24 db-tól .................................. 310,—

Ragasztóstift - FOLIA

Gyorsan, tisztán és oldószermen- 
tesen ragaszt pl.: papírt, kartont,  
fényképet, filcet, szövetet, stb.  
A papír nem hullámosodik tőle,  
szárazon átlátszó, kimosható.
Mennyiség: 20 g / stift
40 03 29 per db ...................................... 520,— 
 12 db-tól .................................. 490,—

Ragasztóstift Stic - UHU

Kényelmes, tiszta és oldószermentes ragasztó-
stift  háztartásba, iskolába és irodába. Gyorsan 
és tartósan ragaszt papírt, kartont, textíliát és 
akár hungarocellt is. Könnyen elkenhető,  
szárazon átlátszó és hideg vízzel kimosható. 
Mennyiség: 21 g / stift
40 00 06 per db ...................................... 850,— 
 12 db-tól .................................. 790,—

Ragasztóstift Stic ReNATURE - UHU

Az első ragasztóstift, amelynek  
a tokja 58 %-ban megújuló nyers- 
anyagból, fenntarthatóan termesz- 
tett cukornádból készül, ezáltal  
hozzájárul a klíma- és környe- 
zetvédelemhez. 100 %-ban újra- 
hasznosítható. Gyorsan és tar- 
tósan ragaszt azonnal papírt,  
kartont, textíliát és akár hunga- 
rocellt is. Könnyen kenhető,  
szárazon átlátszó és hideg  
vízzel kimosható. 
Mennyiség: 21 g / stift
40 16 36 per db ...................................... 970,—

Ragasztóstift Stic Magic - UHU

Kényelmes, tiszta, színes és  
oldószermentes ragasztóstift  
háztartásba, iskolába és irodába.  
Gyorsan és tartósan ragaszt papírt,  
kartont, textíliát és még hungaro- 
cellt is. Könnyen kenhető és hideg  
vízzel kimosható. A Magic azt jelenti,  
hogy a ragasztási felület a felkenéskor kék 
színű. Ezáltal látható, hogy hol van már ra- 
gasztóanyag. Ideális a legkisebbeknek.  
A ragasztó szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 21g / stift
40 16 35 per db ...................................... 970,— 
 12 db-tól .................................. 930,—

Ragasztóstift Kid‘s glue Magic -  
CREALL

 
 

Oldószermentesen ragaszt  
számos általános barkács alap- 
anyagot, pl.: papír, karton, fény- 
kép és szövet. A Magic azt jelenti,  
hogy a ragasztási felület a felke- 
néskor kék színű. Ezáltal látható,  
hogy hol van már ragasztóanyag.  
Ideális a legkisebbeknek. A ragasztó szárazon 
átlátszó.  
Mennyiség: 22 g / stift
40 17 02 per db ...................................... 610,— 
 12 db-tól .................................. 580,—Al
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A tubus formában marad!
A műanyagtubus előnyei:

• szabályozható adagolás
• a műanyagtubus soha nem 
 deformálódik
• ütésálló, iskolatáskákban is
• nem folyik, nem csepeg  
 mert a tubus visszaszívja a ragasztót

Mindentragasztó - UHU

Az ismert, gyors univerzális ragasztó ragaszt 
papírt, papkartont, fát, parafát, filcet, szövetet, 
bőrt, porcelánt, kerámiát, üveget, fémet, gumit 
és műanyagot (ABS, kemény- és lágy PVC, 
plexiüveg, polisztirol, resopal). Nem alkalmas 
hungarocellhez, PE-hez, PP-hez. A papír nem 
hullámosodik, rövid ideig korrigálható. Gyorsan 
és tartósan ragaszt, szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 35 g / fémtubus
40 00 15 per db ...................................... 950,— 
 10 db-tól .................................. 920,—

Mindentragasztó extra cseppmentes - 
UHU

Az egyedülálló zselészerű állaga lehetővé  
teszi a tiszta ragasztást elsősorban függőleges 
felületen. A ragasztó nem folyik el. Ragaszt 
papírt, kartont, fát, filcet, szövetet, bőrt, porce- 
lánt, kerámiát, üveget, fémet, gumit és plexi- 
üveget. Nem alkalmas hungarocellhez, PE-hez, 
PP-hez. A papír nem hullámosodik, rövid ideig 
még korrigálható. Gyorsan és tartósan ragaszt, 
szárazon átlátszó.

Fémtubus

Mennyiség: 31 g / fémtubus
40 00 21 per db ...................................... 880,— 
 10 db-tól .................................. 850,—
Mennyiség: 125 g / fémtubus
40 03 68 per db ................................... 1.940,— 
 10 db-tól ............................... 1.900,—

Flextubus
 

Az első oldószeres mindentragasztó egy spe-
ciális, puha, de ennek ellenére erős, horpadás-
mentes műanyag tubusban, rögtön használható 
és maradéktalanul kiüríthető. Praktikus és tiszta 
a tubus visszaszívó hatásának köszönhetően, a 
tubus mindig visszanyeri az eredeti formáját.
Mennyiség: 18 g / műanyag tubus
40 03 69 per db ...................................... 820,— 
 10 db ........................................ 790,—

Mindentragasztó - STANGER

Univerzális ragasztó papírhoz, fához, fémhez  
és szövethez. Nem alkalmas hungarocellhez. 
Oldószeres, gyorsan és tartósan ragaszt,  
szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 27 g / fémtubus
40 03 49 per db ...................................... 380,— 
 10 db-tól .................................. 320,—

Mindentragasztó oldószer nélkül - UHU

Ugyanolyan erőteljes, mint a klasszikus, erős, 
cseppmentes és kimosható 40°C-on. Ragaszt 
papírt, papkartont, kartont, fát, parafát, filcet, 
szövetet, bőrt, porcelánt, kerámiát, üveget, fé- 
met, hungarocellt és különösképp PVC-t. Nem 
alkalmas fényképhez, PE-hez, PP-hez. Szinte 
szagtalan, rövid ideig korrigálható, gyorsan köt 
és szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 35 g / fémtubus
40 00 13 per db ...................................... 970,— 
 10 db-tól .................................. 920,—

Barkácsragasztó oldószer nélkül   
Flextubus - UHU

Oldószermentes, erős barkácsragaszó speciá- 
lis, puha, de ennek ellenére erős és behorpaszt- 
hatatlan műanyag tubus, azonnal használatra 
kész és teljesen kiüríthető tubusban. Tiszta és 
praktikus a visszaszívó hatásnak köszönhetően, 
a tubus mindig visszanyeri az eredeti formáját. 
Kiválóan alkalmas gyermekkezekbe és minden-
féle barkácsmunkához. Ragaszt kartont, bal-
safát, papírt, bőrt, textíliát, száraz- és élővirágot, 
filcet, háncsot, parafát, hungarocellt és sokféle 
műanyagot. Nem alkalmas PE, PP-hez. Gyorsan 
ragaszt, szárazon átlátszó és melegvízzel 
kimosható. 
Mennyiség: 90 g / műanyag tubus
40 00 25 per db ................................... 1.490,— 
 12 db-tól ............................... 1.460,—

Mindentragasztó kraft - UHU

Az univerzális Kraft ragasztó különleges ragasz- 
tóerővel az egyoldalú (nedves ragasztás) vagy  
a kétoldalú (kontakt ragasztás) gyors és extra- 
erős ragasztási eljáráshoz, ahol nagy ragasztó- 
erő szükséges. A ragasztóréteg elasztikus ma-
rad, messzemenően UV-álló és nem érdesedik, 
ideális látható ragasztófugákhoz és átlátszó 
alapanyagokhoz, szárazon átlátszó. Víz-, olaj-, 
zsír-, hígított sav-, lúg- és alkoholálló, valamint 
vízben is megmunkálható. Kiválóan alkalmas 
kézimunkához és a műhelyben, javításnál, 
alkotásnál, barkácsolásnál és modellépítéshez. 
Ragaszt fát, fanyersanyagot, műanyagot (ABS, 
kemény- és puha-PVC, plexiüveg, resopal), 
fémet, üveget, porcelánt, kerámiát, bőrt, gumit, 
filcet, parafát, ruhaanyagot, papkartont, papírt. 
Nem alkalmas hungarocellhez. 
Mennyiség: 125 g / fémtubus
40 00 20 per db ................................... 2.480,— 
 10 db-tól ............................... 2.410,— 

Mindentragasztó kraft Flextubus - UHU

Kraft ragasztó egy speciális, puha de mégis  
robusztus és horpadásmentes műanyag tubus-
ban, azonnal használatkész és maradéktala- 
nul kiüríthető. Praktikus és tiszta a ragasztó- 
visszaszívó-hatásnak köszönhetően, a tubus 
újra és újra visszanyeri az eredeti formáját.  
A ragasztó tulajdonságai, mint a 400020-as 
cikkszámú terméknél. Hungarocellhez nem 
alkalmas.
Mennyiség: 42 g / műanyag tubus
40 00 19 per db ................................... 1.470,— 
 10 db-tól ............................... 1.440,—

Mindentragasztó - tesa®

Az univerzális ragasztó össze- 
ragaszt papírt, papkartont, kartont,  
fát, parafát, filcet, szövetet és bőrt,  
valamint ezeket porcelánra, kerá- 
miára, üvegre, fémre és sok más  
műanyagra és keményhabra is.  
Oldószeres, gyorsan és tartósan  
ragaszt, szárazon átlátszó.
● ragasztóadagolós kupak pont-  
 és felületragasztáshoz 
● fény-, hőmérséklet-, és vízálló

Mennyiség: 90 g / üveg
40 19 46 per db ................................... 1.440,— 
 10 db-tól ............................... 1.390,—

Barkácsragasztó

Univerzális barkácsragasztó,  
papírhoz, kartonhoz, fához,  
dekorgumihoz, filchez, kristály- 
kövekhez, mozaikhoz, üveghez, stb.  
Mozaikmunkáknál a ragasztót pont- 
szerűen felvinni, mozaikot ráhelyez- 
ni és 24 órát száradni hagyni. 
TIPP: Csak annyi ragasztót használ- 
jon, amin a mozaik függőleges felü- 
leten nem csúszik le. A fugát tartsuk  
tisztán, különben nem marad hely a  
fugamasszának. Szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 90 g / flakon
40 02 98 per db ................................... 1.150,—

RAGASZTÓANYAGOK MINDENTRAGASZTÓ344

CSILLÁM HÓPEHELY

ALAPANYAG
Akril hópehely
(Cikkszám 300564) lásd 328. oldal

Csillámpor
(Cikkszám 501880.. különböző színekben) lásd 333. o.

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd fent

Pékzsineg készlet - Ø 2 mm
(Cikkszám 501777.. különböző színekben) lásd 564. o.

Nincs minimális rendelési 
összeg! Ingyenes szállítás 

27.000,– Ft felett!
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RAGASZTÓANYAGOK 345MINDENTRAGASZTÓ

Mindentragasztó extra erős - STANGER

 
 
 
 

 
Univerzális ragasztó papírhoz, fához, fémhez 
és szövethez. Nem alkalmas hungarocellhez. 
Oldószeres, gyorsan és tartósan ragaszt, szára- 
zon átlátszó. Flakon ráerősített csavaros kupakkal. 
Mennyiség: 90 g / munkaflakon
40 03 45 per db ...................................... 750,— 
 12 db-tól .................................. 720,—
Mennyiség: 900 g / utántöltő palack
40 03 47 per db ................................... 3.190,— 
 4 db-tól ................................. 3.020,—
Mennyiség: 4.500 g / utántöltő kaniszter
40 03 48 db ........................................ 14.180,—

Mindentragasztó / barkácsragasztó 
oldószermentes - STANGER

 
 

Oldószermentes és szagmentes, ragaszt papírt, 
kartont, szövetet. Munkaflakon rászerelt csava-
ros kupakkal. 

Mennyiség: 200 g / munkaflakon
40 03 39 per db ...................................... 810,— 
 12 db-tól .................................. 770,—
Mennyiség: 1.000 g / utántöltő palack 
40 03 40 per db ................................... 2.520,— 
 4 db-tól ................................. 2.430,—
Mennyiség: 5.000 g / utántöltő kaniszter
40 03 41 per db ................................... 9.320,—

Ragasztószalag adagoló  
tartós - STANGER

Tiszta, pontos és tartós ragasztás papírra,  
kartonra és fényképekre, oldószermentes. 
Szélesség: 8 mm 
Hossz: 14 m
40 03 34 per db ...................................... 860,—

Flinke Flasche - UHU
UHU Flinke Flasche egy átlátszó műgyantara- 
gasztó sokoldalú használatra barkácsoláshoz, 
stb. Ragaszt papírt, kartont, filcet, bőrt, parafát, 
szövetet, fát, valamint ezeket fémre, porcelán- 
ra, üvegre, hungarocellra és egyéb más műanyag- 
ra. Nem alkalmas fényképekhez, PE-hez, PP-hez. 
● csavaros kupak pont- és felületragasztáshoz  
● könnyen nyomható flakon 
● 60 °C-on kimosható 
● a papír nem hullámosodik  
● szárazon átlátszó

Mennyiség: 90 g / munkaflakon
40 00 04 per db ................................... 1.440,— 
 10 db-tól ............................... 1.390,—
Mennyiség: 760 g / utántöltő palack
40 00 08 per db ................................... 4.100,— 
 10 db-tól ............................... 3.960,—

Flinke Flasche csomag - UHU

Tartalom: 
● 5 utántöltő palack, egyenként 760 g 
● 20 üres flakon, egyenként 35 g-hoz
40 00 55 per cs. ................................. 18.540,—

Flinke Flasche csomag - UHU

Tartalom: 
● 4 utántöltő palack, egyenként 1.750 g 
● 10 munkaflakon (megtöltve), egyenként 35 g
40 00 56 per cs. ................................. 25.780,—

TIPP:  
Marven barkácsragasztó + Cromar 
gyermekfesték keveréke nagyszerű 
üvegfestéket eredményez! Ehhez 
Marven ragasztót 4:1-hez arányban el-
egyítsünk össze a festékkel és kenjük 
egy sima fóliára. Minél vastagabb az 
alapréteg, annál könnyebb a festményt 
száradás után (kb. 12 óra) eltávolítani.

Marven ragasztó - pumpa

Nélkülözhetetlen pumpa a ragasztó- 
anyag utántöltéséhez a kedvező árú 
kiszerelésből (Marven 5 l kaniszter)  
kisebb üvegekbe. Tiszta munkát tesz  
lehetővé kevés maszatolással és a  
ragasztóanyag pazarlása nélkül,  
így ez egy fontos alapfelszerelés  
az óvodákban és az iskolákban.

40 03 53 per db ................................4.640,—

Marven barkácsragasztó - ARISTO

Az eredeti recept alapján készült  Marven ragasztó egy fantasztikus, hihetetlenül sokoldalú 
PVA-alapú ragasztó és ezért óvodában és iskolában nagyon közkedvelt. Minden anyagot  
ragaszt, még hungarocellt is. A Marven ragasztó ideális ragasztáshoz, modellezéshez, festék-
kel (üvegfesték) való keveréshez és mázazáshoz. Ha megszáradt akkor átlátszó és rugalmas 
felületű (pl. levelek mázozása). Vízzel higítva egy átlátszó lakkot kapunk. Fénylő hatásokhoz 
egyszerűen csillámport a nedves ragasztóba szórunk. Marven nagyon jó rögzítő lyukacsos 
felületen. Homokkal keverve cementszerű anyagot kapunk. Vízben oldódó, oldószermentes, 
szagtalan. 
TIPP: Tartozéknak rendelhető üres üveg (cikkszám 500896) és csak az 5 literes kaniszterhez  
 a praktikus Marven ragasztóanyag - pumpa (cikkszám 400353).
Mennyiség: 500 ml / flakon
40 03 50 per db ............................................................................................................. 3.420,—
Mennyiség: 1 l / flakon
40 03 51 per db ............................................................................................................. 5.720,— 
Mennyiség: 5 l / kaniszter
40 03 52 per db ........................................................................................................... 17.960,—

R AGASZ TÓ + ENY V
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Flinke Flasche oldószermentes - UHU

Az oldószermentes UHU Flinke Flasche egy mo-
dern univerzális ragasztó iskolába, óvodába stb. 
Ragaszt papírt, kartont, filcet, bőrt, parafát, szö-
vetet, fát egymásra, valamint fémre, porcelánra, 
üvegre, hungarocellre és számos műanyagra. 
Nem alkalmas fényképekhez, PE-hez, PP-hez.
● csavaros kupak pont- és felületragasztáshoz  
● könnyen nyomható flakon 
● 40 °C-on kimosható szappannal  
● a papír nem hullámosodik – átlátszóan szárad

Mennyiség: 100 g / munkaflakon (a flakon 88 %- 
                    ban megújuló nyersanyagból készült)
40 00 14 per db ................................... 1.440,— 
 10 db-tól ............................... 1.390,—
Mennyiség: 850 g / utántöltő palack
40 00 09 per db ................................... 4.070,— 
 10 db-tól ............................... 3.850,—

Flinke Flasche csomag  
oldószermentes - UHU

Tartalom: 
● 5 utántöltő palack, egyenként 850 g-hoz 
● 20 üres flakon, egyenként 40 g-hoz
40 00 57 per cs. ................................. 18.540,—

Flinke Flasche csomag 
oldószermentes - UHU

Tartalom: 
● 1 utántöltő kaniszter, 5 kg 
● 25 üres flakon, egyenként 100 g-hoz
40 00 58 per cs. ................................. 19.400,—

Üres flakon / munkaflakon - UHU

 

Flakon az oldószeres Flinke Flasche - UHU-hoz.
Űrtartalom: 35 g
40 04 23 per db ...................................... 270,— 
 30 db-tól .................................. 230,—
Flakon az oldószermentes Flinke Flasche - 
UHU-hoz.
Űrtartalom: 40 g
40 04 24 per db ...................................... 270,— 
 30 db-tól .................................. 230,—

Adagoló flakon

Festék- vagy ragasztó- 
anyag precíz felviteléhez,  
közvetlenül a flakonból.  
A nyílást tetszés szerint  
egyszerűen kivágni.  
Lezáráskor a kupakot  
erősen kattanásig rányom- 
ni, hogy a tartalom ne  
száradjon ki.  
Űrtartalom: kb. 125 ml (kb. 150 g)
50 08 96 per db ...................................... 360,— 
 10 db-tól .................................. 330,— 
 50 db-tól .................................. 300,—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENYVEK
Faenyv Original - UHU

Oldószermentes fehér enyv magas kötésszi-
lárdsággal minden közönséges fafajtához és 
rétegelt lapokhoz. Megkötési idő kb. 10 perc, 
száradási idő 15 és 60 perc között fafajtától 
és hőmérséklettől függően. Anyagszükséglet: 
150 – 200 g / m², ne használjuk +6 °C alatt.  
A friss enyv vízzel eltávolítható, szárazon át-
látszó. Ergonomikus üveg, jól utántölthető  
a nagy nyílásnak köszönhetően. 
Mennyiség: 75 g / flakon
40 03 88 per db ...................................... 920,—
Mennyiség: 250 g / flakon
40 03 89 per db ................................... 1.750,—
Mennyiség: 750 g / palack 
40 03 90 per db ................................... 2.620,—
Mennyiség: 5.000 g / vödör
40 03 91 per db ................................. 12.820,—

Faenyv Express - UHU

Különösen gyorsan kötő, oldószermentes  
fehér enyv magas kötőszilárdsággal, ragaszt 
minden közönséges fafajtát és rétegelt lapot. 
Megkötési idő: kb. 10 perc, száradási idő 4 
és 15 perc között fafajtától és hőmérséklettől 
függően. Anyagszükséglet: 150 – 200 g / m², 
ne használjuk +6 °C alatt. A friss enyv vízzel 
eltávolítható és szárazon átlátszó. Ergono-
mikus üveg, jól utántölthető a nagy nyílásnak 
köszönhetően. 
Mennyiség: 75 g / flakon
40 03 92 per db ................................... 1.030,—
Mennyiség: 250 g / flakon
40 03 93 per db ................................... 1.890,—
Mennyiség: 750 g / palack 
40 03 94 per db ................................... 3.420,—

RAGASZTÓANYAGOK MINDENTRAGASZTÓ - ENYV346

WEB Az interaktív  
ragasztótanácsadó

Pontos utasítások webáruházunkban  
 www.winkleriskolaszer.hu

Letöltések menüpontban: 
Barkácstippek / Ragasztóanyagok

ERDEI  ÁLLATOK

ALAPANYAG
Papírtányér - kerek
(Cikkszám 400150) lásd 424. oldal

Sütőforma - kerek
(Cikkszám 401743) lásd 425. oldal

Korong - stancolt ív
(Cikkszám 401675) lásd 414. oldal

Szemek - félgolyó
(Cikkszám 300540) lásd 315. oldal

Zseníliadrót - kevert csomag
(Cikkszám 300102, 300565) lásd 310. oldal

Pihetollak
(Cikkszám 301295) lásd 320. oldal

Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL
(Cikkszám 501396..) lásd 476. oldal

Barkácsragasztó, papír- & szalagma-
radvány

Ilyen egyszerű:
Barkácstippleírás  
webáruházunkban:  
Barkácstipp / Papír,  
karton: Erdei állatok  
papírtányérból
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Ragasszuk a léggömböt 4 – 5 
réteg újságpapírral le.

Majd ugyanígy 1 – 2 réteg 
fehér WC-papír átragasztjuk.
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RAGASZTÓANYAGOK 347ENYV - CSIRIZ - MOZAIKRAGASZTÓ

Faenyv vízálló - UHU

Oldószermentes, vízálló fehér enyv EN 204 (D3) 
szabvány szerint magas kötőszilárdsággal min-
den közönséges fafajtához és rétegelt lapokhoz. 
Ideális parketta, laminált padló, fa- és parafala-
pok ragasztásához fürdőszobában is. Megkötési 
idő kb. 10 perc, száradási idő 15 és 60 perc 
között faanyag és a hőmérséklet függvényében. 
Anyagszükséglet: 150 – 200 g / m², ne használ-
juk +6 °C alatt. A friss enyv vízzel eltávolítható, 
szárazon átlátszó. Ergonomikus flakon, jól 
utántölthető a nagy nyílásnak köszönhetően. 
Mennyiség: 75 g / flakon
40 03 96 per db ................................... 1.080,—
Mennyiség: 250 g / flakon 
40 03 97 per db ................................... 2.260,—
Mennyiség: 750 g / palack
40 03 98 per db ................................... 3.520,—

Barkácsenyv / fehér enyv átlátszó - 
STANGER

Oldószermentes, gyors és erős barkácsenyv, 
ragaszt fát, papírt, kartont, háncsot, parafát és 
hungarocellt. Szagmentes, szárazon átlátszó és 
kimosható. Munkaflakon ráerősített kupakkal. 
Mennyiség: 100 g / flakon
40 03 87 per db ...................................... 680,— 
 10 db-tól .................................. 650,—
Mennyiség: 200 g / munkaflakon
40 03 84 per db ...................................... 970,— 
 12 db-tól .................................. 930,—
Mennyiség: 1.000 g / utántöltő palack 
40 03 85 per db ................................... 2.840,— 
 4 db-tól ................................. 2.770,—
Mennyiség: 5.000 g / utántöltő kaniszter
40 03 86 per db ................................. 10.260,—

Faenyv extra erős -  
STANGER

Oldószermentes, vízálló faenyv magas szilárd- 
sággal, ragaszt minden közönséges fafajtát, 
kész parkettát és laminált padlót. Gyorsan meg- 
köt, szárazon átlátszó. Flakon ráerősített kupakkal. 
Mennyiség: 100 g / flakon
40 04 01 per db ...................................... 850,— 
 12 db-tól .................................. 810,—
Mennyiség: 200 g / munkaflakon
40 04 02 per db ................................... 1.260,— 
 12 db-tól ............................... 1.180,—

Barkácsenyv Hobby  
Glue - CREALL

Oldószermentes, fehér PVA - barkácsenyv sima 
szerkezettel, vízbázisú. Ideális óvodába és isko- 
lába. Ragaszt papírt, kartont, fát, hungarocellt, 
stb., szárazon átlátszó és meleg vízzel kimosható. 
Mennyiség: 100 ml / flakon
40 17 05 per db ...................................... 850,— 
 24 db-tól .................................. 680,—
Mennyiség: 1.000 ml / utántöltő palack
40 17 06 per db ................................... 3.170,— 
 6 db-tól ................................. 2.950,—

CSIRIZ
Csiriz - Cellcoll

 
 
 
 
Minőségi cellulózbázisú por állagú csiriz,  
kémiai adalékoktól mentes, ideális gyerekek- 
nek. Ragaszt papírt és kartont, papírgyártás- 
hoz (papírmerítés) is kiválóan alkalmas,  
valamint papírmasé saját készítéséhez is.  
Langyos vízzel kell összekeverni,  
átlátszóan szárad meg. 
Keverési arány:  30 – 60 g csiriz és 1 l hideg víz 
Anyagszükséglet: 70 – 80 g / m²

Mennyiség: 100 g / doboz, kb. 2 – 4 l csiriz
40 00 40 per db ...................................... 970,—
Mennyiség: 450 g / vödör, kb. 10 – 20 l csiriz
40 04 03 per db ................................... 2.880,—

Papírmasé ragasztó  
oldószer nélkül - UHU

Ideális papírmasét barká- 
csolni papírból, kartonból  
és papkartonból. A csomag  
tartalmát töltsük fel vízzel és  
keverjük össze. Oldószer- és  
kémiai anyagoktól mentes. A ragasztó szárazon 
átlátszó és langyos vízzel kimosható. 
TIPP: Léggömböt (cikkszám: 300589) kérjük  
 hozzárendelni. 
Mennyiség: 25 g / cs.
40 18 69 per cs. ................................... 1.100,— 
 6 cs.-tól ................................. 1.040,—

MOZAIKRAGASZTÓ
Mozaikragasztó - STANGER

Mozaikkövek ragasztásához kerámi- 
ára, üvegre, tükörre, fára és sok más  
alapra. Szárazon átlátszó és vízálló. 
Mennyiség: 80 g / flakon
40 03 58 per db ...................................... 920,— 
 6 db-tól .................................... 880,—

Mozaikragasztó -  
Ultramastic

Kiváló, használatra- 
kész ragasztóanyag  
különböző alkalma- 
záshoz, diszperzió- 
bázisú, megkemé- 
nyedett állapotban  
magas flexibilitású.  
Különösen praktikus,  
mivel gyorsan szá- 
rad, már néhány óra  
eltelte után fugázható, vízálló, fagyálló. Ragaszt 
kerámiát, hungarocellt, üveget, fát, fémet, sok-
féle műanyagot, stb. Praktikus, visszazárható 
műanyag vödörben. 
Felület: 1 gömb Ø kb. 250 mm /  
 kb. 1 kg mozaik - ragasztó 
Szín: fehér
30 08 81 1 kg/cs. ................................. 2.360,—El
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Alkalmazási példa

Mozaikragasztó - Rapido
Gyors, speciális ragasztó átlátszó  
vagy kerámia mozaikok ragasztá- 
sához üvegre vagy más felületre.  
Kiválóan alkalmas függőleges - 
munkákhoz, a ragasztót felvinni,  
kb. 20 percig levegőzni hagyni  
majd végezetül ráhelyezni a mo- 
zaikokat. A ragasztási folyamat  
azonnal elindul, ezáltal nem csú- 
szik el többet. Végleges kiszára- 
dás 2 – 3 óra után, szárazon  
tejes-átlátszó. Ajánlott a munka  
után a kezet és az ecsetet azon- 
nal lemosni vízzel. 
Mennyiség: 51 g / flakon
30 08 77 per db ...................................... 990,—

Mozaikragasztó műanyag kövekhez 

Káros anyagoktól mentes,  
gyorsan tapadó speciális  
ragasztó műgyanta mozaikot  
felragasztani üvegre és más  
felületre. A ragasztó kicsit sűrűbb,  
ezért megakadályozza a kövek  
elcsúszását a függőleges mun- 
káknál. Végleges kiszáradás  
2 – 3 óra után, szárazon átlátszó.  
A munkaeszközöket tisztít- 
suk vízzel. 
Mennyiség: 50 g / flakon
30 08 78 per db ...................................... 950,—

Barkácsragasztó

Univerzális barkácsragasztó,  
papírhoz, kartonhoz, fához, dekor- 
gumihoz, filchez, kristálykövekhez,  
mozaikhoz, üveghez, stb. Mozaik- 
munkáknál a ragasztót pontszerűen  
felvinni, mozaikot ráhelyezni és  
24 órát száradni hagyni. 
TIPP: Csak annyi ragasztót használjon, amin a  
 mozaik függőleges felületen nem csúszik  
 le. A fugát tartsuk tisztán, különben nem  
 marad hely a fugamasszának.  
 Szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 90 g / flakon
40 02 98 per db ................................... 1.150,—

RAGASZTÓSPRAY
Ragasztóspray tartós -  
UHU

Kontaktragasztó kicsi és nagy felületekre  
FCKW nélkül, rövid ideig korrigálható. Egyen- 
letes szórás, extra finom ragasztófelhordás,  
nem üt át, ezáltal ideális vékony alapanyagok 
ra. Ragaszt papírt, kartont, textíliát, bőrt, filcet, 
habszerű anyagokat, számos műanyagot, hun- 
garocellt, önmagát és számos más anyagot, 
mint pl.: fa, üveg, fém, kerámia. Nem alkalmas 
PE és PP-hez. A ragasztó fúvókája nem ragad 
be, szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 500 ml / doboz
40 00 18 per db ................................... 6.860,—

Ragasztóspray színtelen -  
STANGER

Fém, papír, fa, szövet,  
bőr, filc, hungarocell  
nagyfelületű ragasztásához.  
Valamint sokféle műanyagot  
is ragaszt különböző  
felületekre. 
Mennyiség: 150 ml / doboz
40 03 65 per db ................................... 1.510,—

Fix-It ragasztó spray - MARABU

A színtelen ragasztó spray  
lehetővé teszi a sablonok  
többszöri ragasztását és le- 
vételét például nyomtatáskor  
textíliákra, megakadályozza  
ezek elcsúszását. A sablont  
befújjuk, szikkadni hagyjuk  
és rögzítjük. A ragasztó  
szappanos vízzel  
lemosható.
Mennyiség: 150 ml / doboz
40 00 54 per db ................................... 2.120,—

PILLANATRAGASZTÓ &  
KONTAKTRAGASZTÓ

Pillanatragasztó villámgyors - UHU

Extrém gyors és erős ragasztó,  
1 g-os tubusokba adagolva,  
praktikus műanyag dobozban.  
Összetételének köszönhetően  
a legkisebb sarkokba és vágá- 
sokba is befolyik. Ragaszt porce- 
lánt, kerámiát, sokféle műanya- 
got (pl. PVS, ABS), fémet, gumit,  
fát, stb. Nem alkalmas hungaro- 
cellhez, ruhaszövethez és bőrhöz, 
PE-hez, PP-hez. 
Mennyiség: 3 x 1 g / tubus
40 03 38 per cs. ................................... 1.530,—

Kraft ragasztó zselé - UHU

Cseppmentes, univerzális kontaktragasztó,  
amely a zselészerű anyagának köszönhetően  
egy egyenletes, tiszta és takarékos felkenést 
tesz lehetővé. Nagyon jól dolgozható vele 
függőleges felületen és fej feletti munkáknál.  
Az alapanyagokkal a ragasztás után rögtön  
tovább lehet dolgozni. Erős és tiszta, extrém 
terhelésekhez. Tartósan elasztikus: kiegyenlíti 
az anyagfeszültségeket, ezáltal ideális rugal- 
mas anyagokhoz. Ragaszt fát, műanyagot, 
kerámiát, porcelánt, üveget, fémet, bőrt, filcet, 
textíliát, parafát, puha habszerű anyagot,  
gumit stb. Nem alkalmas hungarocellhez. 
Mennyiség: 42 g / tubus
40 03 67 per db ................................... 1.370,— 
 10 db-tól ............................... 1.300,—

SPECIÁLIS RAGASZTÓ
Textilragasztó

Jól bevált univerzális textilragasztó dzsörzé 
anyagú babaarcokhoz, rojtosodásgátlóként is 
használható, mosható. Ragaszt papírt, kártyát, 
bőrt, kartont, hungarocellt és PVC-műanyagot is. 
Mennyiség: 50 g / tubus
40 00 17 per db ................................... 2.050,—

Textilragasztó - STANGER

Oldószermentes  
ragasztó, gyorsan,  
biztosan és tartósan  
megköt minden pamut- 
textílián, lenvásznon,  
vitorlavásznon és bőrön.  
A textíliát kb. 3 óra szára- 
dás után mindkét oldalán  
vasaljuk ki. A ragasztóvarrat  
átlátszó, rugalmas és  
vasalható. A friss ragasz- 
tóanyag vízzel  
eltávolítható.
Mennyiség: 50 g / flakon 
Mosható: 60 °C-ig
40 03 57 per db ...................................... 810,— 
 25 db-tól .................................. 740,—

RAGASZTÓANYAGOK RAGASZTÓSPRAY - PILLANATRAGASZTÓ348

EDÉNYALÁTÉT

ALAPANYAG
MDF - alátét négyzet
(Cikkszám 102317) lásd 169.oldal

Üvegkavics - opál
(Cikkszám 30146999) lásd 297.oldal

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) siehe oben

Mozaik - fugamassza fekete
(Cikkszám 301811) lásd 298.oldal
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RAGASZTÓANYAGOK 349SPECIÁLIS RAGASZTÓ - GYURMARAGASZTÓ

Kő- / kavicsragasztó

A használatra kész, sűrű kavics- 
ragasztó a kavicsokat gyorsan  
összeragasztja és jól összeköti  
a kívánt formába, de alkalmas  
márványhoz, gránithoz is, stb.  
Káros anyagoktól mentes és  
vízben oldódó, ezért a kezek,  
ruhák és  szerszámok könnyen  
tisztíthatóak, az EN 71-es köve- 
telményeknek megfelel. Szárazon  
átlátszó és a ragasztó többé már  
nem oldható vízben. 
Információ: A köveket használat előtt kérjük 
kissé megnedvesíteni, így a ragasztó intenzíveb-
ben kötődik a kőhöz. 
Mennyiség: 50 g / flakon
40 03 56  per db ...................................... 920,—

Kristálykőragasztó

 

Gyorsan ragaszt, kristálykövek ragasztásá- 
hoz papírra, kartonra, hungarocellre, fára, 
műanyagra, terracottára, kerámiára, kőre,  
szövetre, stb. Szárazon átlátszó.
Mennyiség: 40 g / tubus 
Mosható: max. 30 °C-on,  
 mosózsák használata ajánlott!
40 03 54  per db ...................................... 880,—

Dekorgumiragasztó - FOLIA

Dekorgumi (cellás kaucsuk), kaucsuk, hungaro-
cell, számos műanyag, acél, fa, papír, szövet, 
bőr, kerámia és porcelán ragasztásához. A ra- 
gasztót mindkét felületre vigyük fel, 5 – 10 percet 
hagyjuk száradni, majd nyomjuk jól össze, 
szárazon átlátszó.
Mennyiség: 35 g / tubus
40 03 62  per db ................................... 1.080,—

Akrilüveg ragasztó Acrifix 192

Polimerizációs ragasztóanyag profi akrilragasz-
tásokhoz, fugakitöltő (viszkózus), időjárásálló és 
különösen erős szilárdságú. Közvetlen megvi-
lágítás hatására kb. 20 perc alatt keményedik, 
szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 100 g / tubus
40 00 43  per db ................................... 4.140,—

Por - UHU

Gyorsan beszívódó speciális ragasztó polisz- 
tirol- keményhab összeragasztásához (pl.hun- 
garocell), de más anyagok, pl. fa, papír, fém, 
kerámia, vakolat, textíliák és különböző mű- 
anyagok összekötéséhez is. Fényképek ragasz- 
tására is megfelel. Az elasztikus ragasztófilm 
öregedésálló, majdnem színtelen, vízálló és 
szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 40 g / tubus
40 00 44  per db ................................... 1.930,—

Plus gyorsragasztó - UHU

Oldószermentes epoxidgyanta-bázisú kétkom- 
ponensű-ragasztóanyag magas kötőerővel,  
keverőtállal és spaklival. Ragaszt fémet, üveget, 
porcelánt, kerámiát, fát, márványt, követ, betont, 
duroplast-ot, üvegszállal erősített műanyagot, 
kemény PVC-t, gumit, keményhab-műanyagot, 
pl: hungarocell. Nem alkalmas ragasztáshoz 
nagy üvegfelületen, PE-n, PP-n. Kb. 5 perc 
után megmunkálható és 20 perc után ütésálló-
ra keményedik, öregedés- és nedvességálló, 
szárazon átlátszó. A végső keménység  
kb. 1.300 N / cm2. 
Mennyiség: 35 g / cs.
40 00 05  per cs. ................................... 3.780,—

Allplast - UHU

Ragaszt minden szokásos műanyagot mint ak-
rilüveg, plexiüveg és kemény-PVC, fával, papír-
ral, fémmel, üveggel, kerámiával. Nem alkalmas 
hungarocellhez, PE-hez, PP-hez. Hidegre és 
melegre stabil marad és víz-, olaj-, higított sav- 
és lúgálló, szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 30 g / tubus
40 00 45  per db ................................... 1.170,—

Hart - UHU

Gyorsan száradó ragasztóanyag kis részek 
ragasztásához, ideális modellépítéshez. Különö-
sen alkalmas veszélyeztetett ragasztófelületek 
megerősítéséhez, sokféle anyag felületének 
merevítésére és védőbevonására. Ragaszt fát, 
balsát, fémet és sokféle modellépítésben hasz-
nált műanyagot. Nem alkalmas hungarocell, PE 
és PP ragasztásához. Kiszáradás után kemény 
és szárazon átlátszó. 
Mennyiség: 35 g / tubus
40 00 52  per db ................................... 1.390,—

Univerzális dekor- 
ragasztó - UHU

Szagmentes univerzális, oldó- 
szermentes dekor-ragasztó, bel-  
és kültérre egyaránt alkalmas.  
Ajtótáblák, faldíszek, gardróbfo- 
gasok, járólapok, csempék, stb.  
ragasztásához. Az egyik ragasz- 
tási felületnek nedvszívónak ill.  
lyukacsosnak kell lennie.  
Gyors tapadás (>100 kg / m2)  
magas szilárdsággal, korrigálható,  
anyagegyenletlenségeket kiegyen- 
lít, száradás után festhető és  
hőálló –20 °C-tól +90 °C-ig. Ragaszt fát,  
követ, pórusos betont, kerámiát, gipszet, 
parafát, PVC-t, ABS-t, hungarocellt, PU-habot, 
stb. különböző anyagokon és felületen mint 
pl. beton, fa, gipsz, parafa, tégla, vakolaton és 
festésen, oldószermentes.  
Ne használjuk +10 °C alatt, szárazon fehér. 
Mennyiség: 200 g / tubus
40 04 13  per db ................................... 1.910,— 
  10 db-tól ............................... 1.820,—

GYURMARAGASZTÓ
Gyurmaragasztó Patafix  
átlátszó - UHU

Kétoldalú,  
újra használható  
gyurmaragasztó párna  
kisebb tárgyak, mint rajzok,  
plakátok, emlékeztetők,  
fényképek, üdvözlőlapok,  
poszterek gyors és tiszta  
rögzítéséhez. A legtöbb  
sima felületről maradékta- 
lanul eltávolítható, üvegfelü- 
leten és átlátszó tárgyak  
alatt teljesen láthatatlan.  
Helyettesíti a rajzszeget,  
szeget, csavart, ragasztószalagot, stb. Ragaszt 
üvegre, fémre, lakkozott fára, műanyagra, porce-
lánra, stb. 
Méret: kb. 12 x 12 mm 
Mennyiség: 56 párna / cs. 
Szín: átlátszó
40 04 22  per cs. ................................... 1.240,— 
  12 cs.-tól ............................... 1.170,—

ABLAKKÉP PILLANGÓ

Pillangó - kemény PVC fólia
(Cikkszám 501855) lásd 470. oldal

Selyempapír
(Cikkszám 401515.. kül. színekben) lásd 376. oldal

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd 348. oldal

Zseníliadrót
(Cikkszám 301129.. kül. színekben) lásd 310. oldal

Gyurmaragasztó Patafix átlátszó - UHU
(Cikkszám 400422) lásd fent

ALAPANYAG

WEB Az interaktív  
ragasztótanácsadó

Pontos utasítások webáruházunkban  
 www.winkleriskolaszer.hu

Letöltések menüpontban: 
Barkácstippek / Ragasztóanyagok
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Gyurmaragasztó Patafix fehér - UHU

Újra eltávolítható és újra felhasználható gyur- 
maragasztó párnák a gyors és tiszta rögzítés- 
hez, mint pl. rajzok, plakátok, függődísz, nap- 
tárak, jegyzetek, fényképek, képeslapok, posz- 
terek, stb. Ideális fehér vagy átlátszó felület- 
hez. Helyettesíti a rajzszöget, szöget, csavart, 
szigetelőszalagot stb. Ragad fán, gipszen, 
üvegen, fémen, műanyagon, porcelánon, stb. 
Bőrgyágyaszatilag bevizsgált.
Méret: kb. 12 x 9 mm 
Mennyiség: 80 párna / cs. 
Szín: fehér
40 00 53 per cs. ................................... 1.240,— 
 12 cs.-tól ............................... 1.170,—

Gyurmaragasztó - STANGER

Erős és gyúrható  
gyurmaragasztó számos  
alkalmazási lehetőséggel.  
Alkalmas ragasztáshoz,  
rögzítéshez, töltéshez,  
tömítéshez. Könnyen el- 
távolítható és többször is  
felhasználható. Helyette- 
síti a rajzszöget, szöget, 
csavart, ragasztósza- 
lagot, stb.
Méret: kb. 10 x 10 mm 
Mennyiség: 54 párna 
Szín: fehér
40 04 21 per cs. ...................................... 700,—

Ragasztólapok

Két oldalán öntapadó  
3D-hatásokhoz meghívókon,  
kártyákon, fényképalbumok- 
ban, stb. 800 párna külön- 
böző vastagságban.
Méret: 5 x 5 mm 
Mennyiség: 800 db / cs. 
Vastagság: 0,5 és 1 mm 
Szín: fehér
40 09 19 per cs. ...................................... 920,—

Multi Glue drops

Mindenes-ragasztópont barkácsmunkákhoz,  
kártyakészítéshez, scrapbookinghoz, gyertya- 
készítéshez és sok minden máshoz az irodában, 
iskolában vagy otthon. Könnyű, gyors, tiszta  
és biztonságos. 
Méret: Ø kb. 4 mm 
Mennyiség: 110 db / cs. 
Szín: átlátszó
40 10 14 per cs. ...................................... 740,—

RAGASZTÓSZALAGOK
Mini - celluxadagoló -  
TESA, előnyös csomag

Előnyös csomag minőségi cellux ragasztósza-
laggal és egy mini adagolóval. Utántölthető max. 
10 m hosszú, 15 mm széles és 26 mm átmérőjű 
tekerccsel.
Tartalom: 
● 1 adagoló 
● 5 celluxtekercs, egyenként 10 m
40 19 44 per cs. ................................... 1.080,—

Asztali - celluxadagoló - TESA

A stabil és kedvező árú asztali adagoló nem 
csúszik el, kiváló minőségű hullámos késsel 
ellátva. Egy cellux-szal. Utántölthető max. 33 
m hosszú, 19 mm széles és 26 mm átmérőjű 
tekerccsel.
TIPP: Utántöltő celluxot (cikkszám 400344,  
 401967) kérjük hozzárendelni.
Tartalom: 
● 1 adagoló 
● 1 db 10 m-es cellux
Méret: 155 x 60 x 95 mm 
Súly: kb. 0,7 kg 
Szín: fekete
40 19 42 per db ................................... 2.160,—

Asztali - celluxadagoló  
kettős maggal

Az extra nehéz és rendkívül stabil cellux- 
adagolónk egy kézzel is használható,  
anélkül, hogy elcsúszna. Tekercstartóval  
minden hagyományos mérethez (kicsi Ø kb. 
25 mm és nagy Ø kb. 76 mm) max. 25 mm-es 
szélességgel. A gumi alap megkíméli az asztalt. 
Praktikus, integrált tolltartó. 
TIPP: Celluxot (cikkszám 400344, 401847,  
 401967, 402080) kérjük hozzárendelni.
Méret: 205 x 80 x 125 mm 
Súly: kb. 1,35 kg 
Szín: fekete
40 18 46 per db ................................... 3.060,—

RAGASZTÓANYAGOK GYURMARAGASZTÓ - RAGASZTÓSZALAGOK350
Cellux utántöltő - STANGER

Ideális háztartásba,  
iskolába és irodába,  
kristálytiszta  
ragasztófilm. 
Szélesség: 19 mm
Illik az asztali celluxadagolóhoz  
(cikkszám: 401846, 401942).
Belső: Ø 26 mm, mennyiség: 8 tekercs, 
egyenként 33 m
40 03 44 per cs. ................................... 1.870,—
 
Illik az asztali celluxadagolóba (cikkszám 401846). 

Belső: Ø 76 mm, mennyiség: 8 tekercs, 
egyenként 66 m
40 18 47 per cs. ................................... 2.950,—

Cellux utántöltő - TESA

Kiváló minőségű ragasztószalag.
Szélesség: 15 mm 
Belső: Ø 26 mm
TIPP: Illik a celluxadagolóhoz  
 (cikkszám: 401942, 401846).

Mennyiség: 4 tekercs, egyenként 33 m
40 19 67 per cs. ................................... 1.460,—

Mennyiség: 10 tekercs, egyenként 33 m
40 20 80 per cs. ................................... 2.340,—

Csomagolószalag -  
PP - SCHULLER

Univerzálisan alkalmazható , kielégíti a magas 
követelményeket csomagolásnál, összefogás-
nál, lezárásnál. Oldószerbázisú akrilragasztó, 
hőmérsékletálló 80 °C-ig.
Mennyiség: 66 m / tekercs 
Szélesség: 48 mm

Szín: barna
40 09 16 per db ...................................... 680,—
Szín: átlátszó
40 09 17 per db ...................................... 680,—

Textilszalag -  
X-Way - SCHULLER

A rendkívül nagy  
ragasztóerejének  
köszönhetően univer- 
zálisan alkalmazható. 
Nem szakad és vízálló,  
ideális jelölésekhez,  
rögzítéshez, javításokhoz  
és kábelek, vezetékek szige- 
telésére. Oldószermentes természetes kaucsuk, 
hőálló 60°-ig.
Mennyiség: 10 m / tekercs 
Szélesség: 48 mm
40 01 98 per db ...................................... 600,—
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RAGASZTÓANYAGOK 351RAGASZTÓSZALAGOK - RAGASZTÓPISZTOLY

Ragasztószalag / tükörszalag  
kétoldalú - SCHULLER

Sűrű, speciális hab- 
hordozóval (100 kg / m3)  
kiváló tapadáshoz, kitű- 
nő ellenállás olajjal, higí- 
tóval, UV-fénnyel, páratar- 
talommal szemben. Ideális  
tükörhöz, díszlécekhez, táblák- 
hoz, akasztókhoz, 3D-s kártyákhoz, stb.  
Ragad minden felületen, pl. fa, fém, üveg, 
műanyag, csempe. Solvent - akrilragasztó, 
hőmérsékletálló -20 °C és +100 °C között.
Mennyiség: 5 m / tekercs 
Szélesség: 19 mm
40 01 94 per db ...................................... 950,—

Takarószalag / festőszalag - SCHULLER

 

 
 

Bevont papírszalag, a legtöbb felületen kiválóan 
ragad. Minden hagyományos festékkel és lakkal 
használható, kézzel leszakítható és maradék-
mentesen ismét eltávolítható. Oldószeralapú 
természetes kaucsuk, hőálló 60 °C-ig.
Mennyiség: 50 m / tekercs
Szélesség: 25 mm
40 15 80 per db ...................................... 610,— 
 10 db-tól .................................. 580,—
Szélesség: 38 mm
40 16 99 per db ...................................... 920,— 
 6 db-tól .................................... 880,—
Szélesség: 50 mm
40 15 81 per db ................................... 1.190,— 
 6 db-tól ................................. 1.150,—

Takarószalag / ívelhető szalag -  
SCHULLER

Ideális ívekhez és görbékhez:  
erősen kreppelt, legfeljebb  
50 %-ig nyújtható kreppelt  
szalag prémium minőségben,  
kiválóan ragad a legtöbb felü- 
leten. Minden hagyományos  
festékkel és lakkal kompatibilis,  
kézzel nagyon könnyen letép- 
hető és maradékmentesen  
ismét eltávolítható. Oldószeralapú  
természetes kaucsuk, hőálló 50 °C-ig.
Mennyiség: 50 m / tekercs 
Szélesség: 25 mm
40 18 70 per db ................................... 1.170,— 
 10 db-tól ............................... 1.130,—

Öntapadós fólia kétoldalú

Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
50 06 22 25 db/cs. ............................... 6.440,—
Szélesség: 45 cm
50 00 36 1 m/tekercs .......................... 1.300,— 
50 19 12 15 m/tekercs ...................... 15.260,—

RAGASZTÓPISZTOLYOK
Ragasztópisztoly mini, 
alacsonyhőmérséklű

A kis méret miatt ideális  
gyerekkézbe. A munkahőmér- 
séklet 105 °C. Ragaszthatunk  
vele fát, fémet, üveget, kerámiát,  
bőrt, textíliát, léggömböt és más  
hőérzékeny anyagokat. Gyorsan,  
tisztán és egyszerűen működik.  
Patronadagolás gombnyomásra.  
Pontos és takarékos. Tartalmaz két  
ragasztóstiftet. Csak a mini ragasztópatron 
(cikkszám 402087) illik hozzá.
Előnye:
● A ragasztott felület már egy perc múlva  
 terhelhető! 
● Nincs ragasztóanyagveszteség beszáradás  
 miatt.

Feszültség: 110 – 240 V 
Teljesítmény: 7 (25) W 
Hőmérséklet: 105 °C
40 20 86 per db ................................... 1.960,—

Ragasztópatron mini  
ragasztópisztolyhoz
Csak a mini ragasztópisz- 
tolyhoz (cikkszám 402086)  
alkalmas.
Mennyiség: 12 db / cs. 
Hossz: 100 mm 
Vastagság: Ø kb. 7,4 mm
40 20 87 per cs. ...................................... 570,—

Ragasztópisztoly, alacsony hőmérsékletű, 
Creativ Low Melt - UHU

Praktikus, alacsony hőmérsékletű ragasztó- 
pisztoly elektronikus hőmérsékletszabályzó- 
val, 4 ragasztópatronnal. A mechanikus patron- 
adagolás és a hőszigetelt fúvóka fáradtság- 
mentes és biztonságos olvasztóragasztást 
biztosít. Gyorsan és univerzálisan dolgoz- 
hatunk, még hőérzékeny anyagokon is, 
mint pl.: hungarocell. Csak ovális UHU 
ragasztópatronokhoz alkalmas. 
Felfűtési idő: 3 – 5 perc 
Feszültség: 220 – 240 V 
Teljesítmény: 14 (40)W 
Hőmérséklet: kb. 110° C
40 03 80 per db ................................... 9.860,— 
 5 db-tól ................................. 9.380,—

Ragasztópatron Low Melt - UHU

Oldószermentes, ovális UHU ragasztópatron, 
kizárólag az UHU Creativ Low Melt alacsony 
hőmérsékletű ragasztópisztolyokhoz (cikkszám: 
400380) alkalmas. 
Mennyiség: 500 g / cs. (kb. 36 – 38 rúd) 
Hossz: 175 mm 
Vastagság: 13 x 7 mm
40 03 82 per cs. ................................... 4.500,— 
 10 cs.-tól ............................... 4.140,—

Szigetelőszalag készlet - VDE

PVC - szigetelőszalag villanyszerelésekhez. 
Extrém rugalmas. VDE bevizsgált és igazolt.  
Tesztmódszer: megfelel a VDE 0340 típusú  
K-10-es német szabványnak.
Mennyiség: 10 tekercs, egyenként 10 m 
Szélesség: 15 mm
40 01 95 per cs. ................................... 2.740,—

Extra sticky Tape - tapadófólia

Ezzel a kétoldalú, ultraerős ragasztószalag- 
gal hatásos barkácstechnikák valósíthatóak 
meg. A ragasztóerő olyan erős, hogy pl.: kása- 
gyöngy, üveggolyócska és csillám is optimáli-
san hozzátapad.
Mennyiség: 10 m / tekercs
Szélesség: 6 mm
50 15 30 per db ...................................... 900,—
Szélesség: 12 mm
50 15 31 per db ................................... 1.620,—

Ragasztószalag -  
kétoldalú

Vékony, rugalmas fehér  
szalag, jól ragad, külön- 
böző barkácsolásokhoz.
Mennyiség: 50 m / tekercs 
Szélesség: 9 mm
40 20 85 per db ................................... 3.580,—

Ragasztószalag  
kétoldalú

Hajszálvékony,  
kétoldalú ragasztószalag,  
ideális scrapbookinghoz, papírdíszitéshez,... 
Egyszerűen és könnyen készíthetünk papírból 
öntapadó stancolt részeket. A ragasztószalagot 
a papír hátoldalára ragasztjuk, kivágjuk vagy 
kistancoljuk, a fóliát lehúzzuk és felragasztjuk. 
Ragad szinte majdnem minden felüleleten. 
Mennyiség: 15 m / tekercs 
Szélesség: 65 mm
40 19 29 per db ................................... 1.780,—

Ragasztószalag - kétoldalú -  
SCHULLER

Vékony és puha  
szalag nagy tapadó- 
erővel egyszerű  
alkalmazásokhoz. 
Mennyiség: 5 m / tekercs 
Szélesség: 50 mm
40 01 89 per db ...................................... 500,—
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Alacsony hőmérsékletű ragasztópisztoly 
LT 250

Ideális gyermekkézbe.  
Az üzemi hőmérséklet 110 °C – 130 °C  
között van. Fa, fém, műanyag, üveg, kerámia, 
bőr, textil, hungarocell, lufi és más hőérzékeny 
anyagokhoz alkalmas. Gyorsan, tisztán és 
egyszerűen dolgozik. Patronadagolás gomb- 
nyomásra. Pontos és takarékos.  
Kihajtható tartó, 2 tesztragasztóval.  
Csak a 400377 és 400378 -es cikkszámú  
ragasztópatronhoz.
Előny: 
● A ragasztási felület 1 perc után terhelhető!  
● Ragasztó nem szárad be, takarékos.

Feszültség: 220 – 240 V 
Teljesítmény: 55 W 
Hőmérséklet: kb. 130 °C
40 00 22 per db ................................... 3.330,—

Ragasztópatron alacsony hőmérsekletű 
ragasztópisztolyhoz LT250

Csak az LT-250-es ragasztópisztolyhoz  
(cikkszám 400022) alkalmas. 
Hossz: 300 mm 
Vastagság: Ø 11,5 mm

Mennyiség: 200 g / cs. (kb. 7 rúd)
40 03 77 per cs. ................................... 1.440,—
Mennyiség: 1 kg / cs. (kb. 34 rúd)
40 03 78 per cs. ................................... 4.160,—

Ragasztópisztoly - G 250

Az elektromos hőmérsékletszabályzóval ellátott 
ragasztópisztoly kevesebb áramot fogyaszt 
kiemelkedő olvasztási teljesítménynél. Minőségi 
áru - GS által bevizsgált! Rendkívül kedvező 
ár nagy mennyiségű beszerzés által. Gyorsan, 
tisztán és egyszerűen dolgozik. Patronadagolás 
gombnyomásra. Pontos és takarékos. Kihajtható 
tartó, 2 tesztragasztórúddal. Csak a 400038, 
400039 és 400381-es ragasztópatronokhoz. 
Előny: 
● A ragasztott felület 2 perc múlva terhelhető!  
● A ragasztó nem szárad be, takarékos. 

Feszültség: 220 – 240 V 
Teljesítmény: 55 W 
Hőmérséklet: kb. 170 °C
40 00 37 per db ................................... 3.330,—

Ragasztópatronok ragasztópisztolyhoz

G250, Starter Kit Hot Melt - UHU ragasztópisz- 
tolyhoz és sok más típushoz.
Hossz: 200 mm 
Vastagság: Ø kb. 11 mm

Mennyiség: 200 g / cs. (kb. 11 rúd)
40 00 38 per cs. ................................... 1.420,—
Mennyiség: 1 kg / cs. (kb. 51 rúd)
40 00 39 per cs. ................................... 4.090,—

Ragasztópisztoly Starter Kit Hot Melt - 
UHU

Praktikus és robusztus ragasztópisztoly, elekt-
ronikus hőmérsékletszabályzóval, 6 ragasztó-
patronnal. A rövid felfűtési idő és a mechanikus 
patronadagolás gyors ragasztófelvitelt és 
fáradságmentes munkát garantál. Nagyobb biz-
tonság a hőszigetelt fúvókának köszönhetően. 
A ragasztópisztolyhoz az UHU Hot Melt S 
01-ragasztópatron vagy bármely más 11 mm-es 
hagyományos patron is használható. 
Felfűtési idő: 3 – 5 perc 
Olvasztási teljesítmény: 8 – 12 g / perc 
Feszültség: 220 – 240 V 
Teljesítmény: 5 (40) W 
Hőmérséklet: kb. 170 °C
40 03 79 per db ................................... 4.320,— 
 10 db-tól ............................... 3.960,—

Ragasztópatron ragasztópisztolyhoz - 
UHU

Sarter Kit Hot Melt - UHU ragasztópisztolyhoz, 
de más hagyományos ragasztópisztolyhoz is 
használható, melyek 11 mm-es átmérőjű pat-
ronnal működnek. Minőségi, átlátszó, rugalmas, 
oldószermentes ragasztópatron. Ideális otthoni 
barkácsoláshoz, szereléshez, rögzítéshez és 
tömítéshez minden ragasztható anyaggal. Nem 
alkalmas PE, PP, valamint puha PVC, hungaro-
cell és más hőérzékeny anyaghoz. 
Mennyiség: 500 g / cs. (kb. 25 rúd) 
Hossz: 198 mm 
Vastagság: Ø 11 mm
40 03 81 per cs. ................................... 4.140,— 
 10 cs.-tól ............................... 3.780,—

RAGASZTÓANYAGOK RAGASZTÓPISZTOLYOK352

Ragasztópisztoly tartó

Praktikus ragasztópisztoly tartó fából, alkalmas minden ragasztópisztolyhoz.  
Biztosan áll, nem billeg, így nincs csepegtetés munka közben, maximális biztonság.  
Két Eurostecker tartófurattal és egy cseppfogó lappal. A hasznos tartóban a ragasztópatronok  
mindig kéznél vannak.
H x Sz x M: 30 x 10,7 x 12,2 cm
20 10 67 per db ...................................................................................................................... 4.640,—

Alkalmazási példa

Információkat a gyakran feltett  
kérdésekhez  webáruházunkban  
a terméknél talál!

Elkészítési példa
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