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ADEZIVI
ȘI SPRAY-URI TEHNICE



Produs Caracteristici Cod produs Euro fară 
TVA / buc.

 Adeziv UNIVERSAL 20g

Adezivul universal MITREAPEL face totul mai simplu prin viteza și puterea 
de lipire. Lipește diverse tipuri de material în câteva secunde și asigură cea 
mai durabilă și puternică lipire. Este transparent, foarte practic și ușor de 
folosit. Diferă de cleiurile de lemn cianoacrilat prin vâscozitatea lui redusă.
Transparent, instant. 

9108007 1.05

 Adeziv bicomponent UNIVERSAL, 100g + Activator spray 400ml

Adezivul universal transparent MITREAPEL pe bază de cianoacrilat este 
puternic, rapid și  lipește în mai puțin de 15 secunde datorită activatorului 
spray. Pe una dintre suprafețe se aplică adezivul iar pe cealaltă se 
pulverizează activatorul. Poate fi aplicat pe lemn, ceramică, materiale 
plastice, țesături, MDF, vinil, metale, piele, sticlă, fibră de carbon sau alte 
materiale. Transparent, instant

91080001 4.6

Adeziv bicomponent UNIVERSAL FLEX 100g + Activator spray 400ml

Cu adezivul MITREAPEL Flex pe bază de cianoacrilat se pot lipi o gamă 
variată de materiale precum lemn, ceramică, materiale plastice, metale, 
piele, sticlă, piatră, în doar câteva secunde datorită activatorului spray. 
Pe una dintre suprafețe se aplică adezivul iar pe cealaltă se pulverizează 
activatorul. Datorită noii sale formule FLEX, are o rezistență îmbunătățită 
la șoc și impact, astfel încât părțile în mișcare să poată fi lipite în siguranță. 
Transparent, instant

91080009 4.9

Adeziv bicomponent STONE, 100g + Activator spray, 400ml

Este format dintr-un adeziv pe bază de cianoacrilat și un spray activator 
care grăbește procesul de lipire. Pe una dintre suprafețe se aplică adezivul 
iar pe cealaltă se pulverizează activatorul. 
Se pot lipi materiale din piatră, ceramică sau suprafețe similare în doar 
cateva secunde. Transparent, instant

91080010 5

Adeziv rezistent la vibrații 40g + Activator spray 200ml

Este format dintr-un adeziv pe bază de cianoacrilat și un spray activator 
care grăbește procesul de lipire. Pe una dintre suprafețe se aplică adezivul 
iar pe cealaltă se pulverizează activatorul. Este special creat pentru 
reparații sau modificări auto. Transparent, instant.

91080011 2.6

Adeziv pentru MDF pe bază de apă, alb 750g

Adeziv pentru plăcile MDF sau produse din lemn. Se poate folosi și 
pentru umplerea spațiilor. Formează un strat alb și elastic și are protecție 
împotriva bacteriilor și a prafului.

91080016 2.5

Adeziv pentru lemn pe bază de apă, transparent 750g

Adezivul pentru lemn pe bază de apă devine transparent după uscare. 
Se utilizează în lipirea lemnului dur și a cadrelor din lemn chiar dacă 
lemnul este umed. Adezivul este utilizat pentru laminare la rece/cald a 
materialelor din lemn, în producția ușilor, aplicare plăci îmbinate și multe 
alte materiale din lemn, lipire MDF, pal.
Este rezistant la apă și oferă protecție împotriva umezelii formând un strat 
de protecție.

91080017 3.1

Termen de livrare: 24 ore de la confirmarea plătii, în limita stocului disponibil. Transport gratuit pentru comenzi de peste 300 lei.
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Adeziv pentru lemn, rezistent la apă 600g

APEL Marin este alegerea potrivită în cazul în care este necesară o lipire 
puternică și rezistentă la apă. Adezivul pe bază de poliuretan și adezivul 
cu protecție împotriva umidității este folosit în special pentru lipirea 
lemnului de diferite tipuri de materiale. După 2 ore, se poate imprima sau 
tăia materialul care este lipit. După 24 de ore, adezivul este gata pentru 
întărirea finală și a obține o lipire puternică.

91080005 5.6

Adeziv pentru lemn, rezistent la apă, cu întărire rapidă 600g

APEL Express Marin este alegerea potrivită în cazul în care este necesară o 
lipire rapidă, puternică și rezistentă la apă. Adezivul pe bază de poliuretan 
și adezivul pentru îndepartarea umidității este folosit în special pentru 
lipirea lemnului de diferite tipuri de materiale. După o oră, puteți imprima 
sau tăia materialul care este lipit.

91080006 6.5

Adeziv Hobby pe bază de apă 100g

Adeziv universal pentru lemn, textil, hârtie sau orice material folosit în 
activități recreaționale care necesită lipire. Formează un strat transparent, 
rezistentent la umezeală, cu lipire puternică. Transparent

91080013 1.3

Soluție pentru îndepărtat reziduuri de adeziv 20g

Această soluție este utilizată pentru a curăța și dizolva instantaneu 
resturile de adeziv, cleiurile și pentru a îndepărta petele nedorite lăsate 
de substanțe chimice.

91080012 1.3

Spray pentru îndepărtat petele de adeziv 200ml

Curăță petele de adezivii pe bază de cianoacrilat. 91080003 1.5

Spray universal pentru curățare și strălucire 200ml

Spray universal pentru curățare și lustruire diverse suprafețe precum 
dulapuri, tablouri de bord sau alte suprafețe fine. Curăță și lustruiește 
mobilierul. Este parfumat, are un miros proaspăt de brad.

91080004 1.47

Spray pentru îndepărtat rugina, cu protecție anti-corozivă 200ml

Spray cu aerosoli pentru îndepărtarea ruginii, cu  protecție anti-corozivă 
pe termen lung. Se pulverizează direct pe suprafața dorită. 91080015 2

Spray tehnic lubrifiant, multifuncțional 200ml

Spray  cu aerosoli multifuncțional care protejează împotriva umezelii, 
lubrifiază mecanismele rigide și îndepărtează rugina. Datorită formulei 
sale fără silicon, spray-ul este rezistent la pete ținând deoparte praful 
și murdăria.

91080014 2

Termen de livrare: 24 ore de la confirmarea plătii, în limita stocului disponibil. Transport gratuit pentru comenzi de peste 300 lei.
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