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ה ר ב ח ל  י פ ו ר פ

מוסדות  ושל  הביטחון  משרד  של  מוגבל  בלתי  כספק 
ממשלתיים ופרטיים גדולים.

את  המשקפות  מחלקות  בשלוש  מרוכזת  החברה  פעילות 
תחומי התמחותה:

1. מחלקת מוצרי אספקה טכנית: צבעי בניין ותשתית,
    עשה זאת בעצמך וחומרים לרכב.

2 .מחלקת צבעים וציפויים תעשייתיים: אבקות 
. )MIL-SPEC( אלקטרוסטאטיות וצבעים צבאיים    

3. מחלקת דבקים וחומרים לתעשייה ולהיי-טק: 
    ציפויים וחומרי יציקה.

מיטב  של  בלעדית  נציגה  הינה  טכנולוגיות  לשם  חברת 
)ארה"ב(,  אקו  )איטליה(,  אלצ'אה  ביניהם  בעולם  היצרנים 
טנמק )ארה"ב(, אוריקה )אוסטרליה(, דבקון ITW )ארה"ב(, 
)ארה"ב/אנגליה(  פרמבונד  )צרפת(,  סיליקון  בלו-סטאר 

רנדולף )ארה"ב( סייטק-קונאפ )ארה"ב( ועוד.

וייעוץ  לשם טכנולוגיות מורכבת מגרעין של אנשי מקצוע 
שנים  רב  וידע  ניסיון  בעלי  כולם  ושיווק  מכירה  אנשי  לצד 

ומתמחה   1984 בשנת  נוסדה  טכנולוגיות  לשם  חברת 
חומרי  דבקים,  צבעים,  כימיקלים,  ושיווק  יצור  ביבוא 
יצרה  שנה  מ-25  יותר  לאורך  תחזוקה.  וחומרי  איטום 
מובילה  חברה  של  מוניטין  טכנולוגיות  לשם  חברת 
לתעשיות  לקצה  מקצה  פתרונות  המספקת  בתחומה 
הכימיה  העץ,  הרכב,  האלקטרוניקה,  המתכת,  הבניין, 
בתחומי  נרחב  ידע  צברה  החברה  הצבאיות.  והתעשיות 
ללקוחותיה  לספק  מנת  על  עוסקת  היא  בהן  הפעילות 

מענה איכותי ומותאם לצרכיהם.

הצבעים  חברת  את  לשם  חברת  רכשה   2013 בשנת 
סל  מציעה  קולורי  חברת  דלק.  קבוצת  מידי  "קולורי" 
שלם של פתרונות לענפי הבניין והשיפוצים – צבעי קיר, 

אפקטים, שליכט, חומרי תשתית לצבע ועוד.

מוניטין  טכנולוגיות  לשם  רכשה  קיומה  שנות  במרוצת 
ברמת  והן  המוצרים  ברמת  הן  פשרות  ללא  איכות  של 
השירות. האמצעים הלוגיסטיים והפיננסיים של החברה 
והיא משמשת  מכרז  כל  בדרישות  לעמוד  לה  מאפשרים 

 - איש  כ-45  מונה  החברה  עובדי  צוות  בכימיקלים. 
מנהלה  אנשי  כימאים,  מוצר,  יועצי  מכירות,  אנשי 
ולוגיסטיקה. משרדי לשם טכנולוגיות ממוקמים במרכז 
והגדול בפארק תעשיות חבל מודיעין/ ההפצה החדש 
שוהם. בבעלות החברה שטחי אחסנה גדולים המכילים 
24 שעות  עשרות אלפי פריטים באספקה מיידית תוך 

לכל רחבי הארץ.
 

על לקוחות החברה נמנים חברות וארגונים מובילים במשק: 
רכבת  אווירית,  תעשייה  רפאל,  אלביט,  הביטחון,  משרד 
פלקסטרוניקס,  מקורות,  התעופה,  שדות  רשות  ישראל, 
וישי, טבע,  מפעלי ים המלח, חברת החשמל, מוטורולה, 

פיליפס, חברות ביו-טכנולוגיה ועוד.

הגבוה  והשירות  האיכות  סטנדרט  על  אמונה  החברה 
בקובץ  ומאושרת   ISO 9002 בתקן  מוסמכת  ביותר, 
ספקים של משרד הביטחון. החברה משקיעה מאמצים 
ולהציג בפני הלקוח את מגוון  רבים על מנת להתעדכן 

המוצרים האיכותי והמתקדם ביותר.

www.lsm.co.il אתר לשם
www.eccobrand.com אתר אקו

www.colori.co.il אתר קולורי
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תרסיסי צבע אברו/אקו 
צבעים עליונים אקריליים באיכות גבוהה. 

מתאימים לשימוש חיצוני ופנימי לצביעה על 
עץ, מתכת קרמיקה ועוד.

ECOXX מק"ט

2

גודל אריזה 400 מ״ל
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אקסטראקריל משי/ משי-מבריק
צבע אקרילי בגימור מהודר על בסיס מים 

לשימוש פנימי וחיצוני באיכות גבוהה.  
רחיץ במיוחד, מתאים גם לעץ. )ברק משי(

פונג'יקריל
צבע אקרילי על בסיס מים לשימוש 

פנימי וחיצוני, באיכות גבוהה, להגנה 
מפני פטריות ועובש. מתאים לחדר, 

אמבטיה ומטבח.

נובוקריל
צבע תחליב אקרילי בגימור מט על 

בסיס מים לשימוש פנימי.
אינו ניתן לגיוון.

סופראקריליק
צבע אקרילי איכותי  על בסיס  מים, 
בגימור מט, לשימוש פנימי וחיצוני. 

בעל כושר כיסוי ועמידות גבוהים.
בסיסים לגיוון: P צבעי פסטל

D צבעי ביניים, TR צבעים עמוקים

MD100
צבע אקרילי מקצועי על בסיס מים 
לשימוש חיצוני בגימור מט. מתאים 
במיוחד לכיסוי קירות טיח ושפריץ 

חדשים וישנים, בעלי כיסוי גבוה, קל 
ונוח לשימוש. לצביעת פנים וחוץ.

ניתן לגיוון.

אקסטראקריל
צבע אקרילי בגימור מט על בסיס 

מים באיכות גבוהה, לשימוש פנים 
וחוץ נושא תו תקן 1945.

בסיסים לגיוון: P צבעי פסטל
D צבעי ביניים, TR צבעים עמוקים

מט

גימורמברשתהתזהדילול במים

מברשתהתזה

מט

כושר כיסוימכון התקניםגימור

6-7

כושר כיסוירולרמברשתהתזהדילול במים

6-7

מט

כושר כיסויגימורמברשתהתזהדילול במים

5-6

מט

גימורמברשתהתזה כושר כיסוירולר

5-6

כושר כיסוי

5-6

מט

כושר כיסויגימורמברשתהתזהדילול במים

5-6

גודל אריזות: 18 ליטר גודל אריזות: 1, 5, 18 ליטר

גודל אריזות: 1, 5, 18 ליטר גודל אריזות: 1, 5, 18 ליטר

גודל אריזות: 1, 5, 18 ליטרגודל אריזות: 1, 5 ליטר

3

CO21108 מק"טCO21308P מק"ט

CO20808 מק"ט CO21008 מק"ט

CO10405 מק"טCO11708 מק"ט

ת ו ר י ק י  ע ב צ

מברשתהתזה

מט

כושר כיסוימכון התקניםגימור

6-7

כושר כיסוירולרמברשתהתזהדילול במים

6-7

מט

גימורמברשתהתזה כושר כיסוירולר

5-6

מט

כושר כיסויגימורמברשתהתזהדילול במים

5-6

הכי 
משתלם

משי

פונג'יקריל

MD100
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סיליקון נוזלי
נוזל שקוף, דוחה ומונע 
ספיגת מים בקירות, על 

בסיס מים.

אלסטופלקס
ציפוי אקרילי גמיש רב עובי, מגשר 

על סדקים עד 2 מ"מ, שומר על 
הגמישות והגוון לאורך זמן. נושא תו 

תקן 1731.
בסיסים לגיוון.: P צבעי פסטל

D צבעי ביניים, TR צבעים עמוקים

שליכט אקרילי גמיש
ציפוי גמיש דקורטיבי למראה טבעי, 

למשטחים חיצוניים ופנימיים. מונע חדירת 
מים למבנה ומאפשר מעבר אדי מים 

החוצה. בשלוש רמות גימור:
1 מ"מ, 2 מ"מ, 3 מ״מ 

בסיסים לגיוון: P צבעי פסטל
D צבעי ביניים, TR צבעים עמוקים

S ספידי
צבע מילוי בעל כושר כיסוי 
מעולה, לקירות מטוייחים 

פנימיים.

ת ו י ת ש ת ו ד  ו ס י

כושר כיסויייבושמכון התקנים

1.5-2.5

רולרמברשתגימור

מט

כושר כיסוי

5-6

התזה רולרהתזה כושר כיסוימברשת

5-7

גודל אריזה: 18 ליטרגודל אריזות: 4, 18 ליטר

גודל אריזה: 22 ק"ג גודל אריזה: 24 ק"ג

44

כושר כיסוימברשתרולרדילול במים

1-1.5

התזה

CO30108P מק"ט CO32208 מק"ט

מט

כושר כיסוירולרגימורמברשתהתזה

7

Z פריימר
פריימר Z הינו יסוד על בסיס 

מים לחיזוק תשתיות לפני יישום 
שליכט אקרילי גמיש. משמש 

כמקשר בין הציפוי העליון לבין 
התשתית עליה צובעים.

ניתן לגיוון.

גודל אריזה: 5, 18 ליטר

CO32108 מק"ט

פריימר אXטרה
צבע יסוד על בסיס סולבנט 

לקירות חדשים, קירות בעיתיים, 
ותשתיות מתכת לפני יישום 

שליכט צבעוני, אלסטופלסקס, 
MD100 וצבעי חוץ שונים.

גודל אריזה: 4.5, 18 ליטר

CPX מק"ט

CO50408 מק"טCO12208 מק"ט

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

ם י נ פ ו ץ  ו ח י  י ו פ י צ

חדש

כושר כיסויייבושמכון התקנים

1.5-2.5
כושר כיסוימברשתרולרדילול במים

1-1.5

התזה

מט

כושר כיסוירולרגימורמברשתהתזה

7

כושר כיסוירולרמברשתהתזה

7

S ספידי
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בונדראול סופר
פריימר, צבע יסוד אקרילי שקוף על 

בסיס מים, לשימוש פנים וחוץ.

בונדראול לבן
הינו יסוד קושר, על בסיס מים 

לפני צביעת קירות פנים.

קלסיקו
שפכטל אבקתי מקצועי 

לתיקוני חורים ופגמים, מילוי 
סדקים לפני צביעה, לשימוש 

פנימי.

קלסיקו שפכטל 
אמריקאי

שפכטל אמריקאי להחלקת 
קירות גבס בטון וטיח, ולמילוי 

חיבורים בין מחיצות הגבס. 
מיועד לתשתיות שליכטה, 

צמנטיות ומינרליות.

סופר בונד
דבק אקרילי טהור המשמש 

מוסף לטיח, שליכט, שפריץ, 
צמנט וריצוף. בעל כושר 

הידבקות ועמידות מעולים. 
דוחה מים.

כושר כיסוימברשתהתזהרולר

5-6

גודל אריזות: 1, 5, 18 ליטר

גודל אריזות: 5 ק״ג

גודל אריזות: 1, 5 ק"ג גודל אריזות: 1, 5 ק"ג

סופרסיד
סיד סינטטי על בסיס מים לא 

רחיץ לשימוש פנימי.
נושא תו תקן.

מט

מכון התקנים כושר כיסויגימורמברשתהתזה

5-6

גודל אריזות: 1, 5, 18 ליטר

CO11208 מק"ט

אקסילגג
ציפוי אקרילי גמיש ההופך ליריעת 

הגנה אלסטית לאיטום רטיבות 
וחדירות של מים. מתאים ליישום 
על מגוון רחב של תשתיות: בטון, 

ציפויים ביטומנים, לוחות אסבסט, 
פוליאורטן מוקצף.

כושר כיסוירולרהתזהדילול במים

3

גודל אריזות: 5, 20 ק״ג

CO80105 מק"ט

CO50308 מק"ט

CO50208 מק"ט

ESB מק"ט

CO8983 מק"ט C08984 מק"ט

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל
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חדש

מט

מכון התקנים כושר כיסויגימורמברשתהתזה

5-6

כושר כיסוימברשתהתזהרולר

5-6
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אקולק פלוס
צבע סינטטי עליון בגימור מבריק המיועד לצביעת עץ, מתכת ובטון. אקולק פלוס יוצר שכבת מגן דקורטיבית גמישה 

ועמידה לאורך שנים. אקולק פלוס מתאים לצביעה על מוצרי עץ, חלקי מתכת, קרמיקה, בטון, טיח ועוד. אקולק פלוס 
מותאם במיוחד לתנאי מזג האוויר הישראלים ומיועד לשימוש פנימי וחיצוני.

SL1022G מק"ט

6

אקולק מטל
צבע עליון סינטטי המכיל מתכות שונות ויוצר גימור מתכתי. אקולק מטל מתאים הן 

לציפוי תעשייתי והן לציפוי דקורטיבי. ניתן להשיג בגוונים כסף, זהב ונחושת.

אקולק אקווה-בסיס מים
צבע סינתטי עליון על בסיס מים לעץ, 

מתכת וקירות בגימור מבריק, בעל 
השתפכות מלאה. לשימוש פנימי וחיצוני. 

מצטיין בכושר כיסוי גבוה, קל לרחיצה 
ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, 

מתייבש במהירות. ללא ריח לוואי. ללא 
עופרת וכרומטים.

עזרי צבע דקורטיבי
מגוונים אוניברסאליים – ב-10 גוונים 

פופולאריים, בריכוז גבוהה מתאים לצבעי 
מים, שמן וסינטטיים.

נצנצים – 6 סוגי אבקות עזר דקורטיביות 
ליצירת אפקט מנצנץ, ישירות על צבע או 

על פריימר ווש.

SL10XXW מק"טMS מק"ט

אקואור

גודל אריזה: גלון, 0.75 ליטר
מברשתהתזה

מבריק

כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

18

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל
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אקולק פלורסנט
צבע עליון סינטטי בשלל גווני פלורסנט לצביעת מקלטים, סימון שטחים ודקורציה.

גודל אריזה 0.75 ליטר

בגווני 
מניפת 
אקולק

צבע עליון 
באיכות 
איטלקית

מברשת

מבריק

כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

18

חדש
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 DTM אקוגל שכבה אחת
צבע חד רכיבי סינטטי, רב עובי, 

שהינו יסוד ועליון בו זמנית, 
בשכבה אחת ישירות על מתכת. 
לצביעת מתכת, מתכת מגולוונת 

ואלומיניום. מגן על המתכת 
מפני החלדה ומתאים לשימוש 

פנימי וחיצוני. קיים בשלל גוונים 
או בהזמנות מיוחדות לפי הגוון 

המזמין.

SEEXXE מק"ט

אקואור
צבע סינטטי עליון אטום לעץ 

בגימור מט משי. אינו מכיל 
עופרת ומתאים לצביעת עץ, 
מתכת,  וקירות לאחר הכנה 

מתאימה. מגיע בשלל צבעים 
לפי מניפת גווני אקולק.

SORXE מק"ט

אקואור

גודל אריזה: גלון, 0.75 ליטר

גודל אריזה: גלון

קרם אפור קהה כחול כהה

חום כהה ירוק צהוב

כתום אדום לבן

שחור

3025 3035 3047

3073 3086 3091

3093 3096 3101

3202

מברשתהתזה

מט
משי
כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

18

מברשתהתזה

משי

כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

32/18
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ד״ר פרו המרייט
סדרת צבעים עליונים למתכת, לצביעה ישירה על מתכת, מתכת חלודה ומתכת מגולוונת ללא צבע 

יסוד. צבעי סדרת ד״ר פרו הינם צבעים חד רכיביים, רבי עובי לשימוש פנימי וחיצוני. מתאימים לאקלים 
הישראלי. קיימים בשלוש טקסטורות: חלק, רקוע. חולי

אנטירסט 
לקונסטרוקציה

צבע יסוד המשמש בה בעת 
כמגן מתכת בפני החלדה 
וכמקשר לצבעים עליונים. 

מהיר ייבוש, קל ליישום. בגווני 
אפור, אדום, לבן שחור ובכל 

גוון לפי הזמנה.

SDF000 מק"ט

SANTXB מק"ט

ECCO-ZINC עשיר אבץ
גלוון קר ביישום מריחה. מכיל 

אחוזי אבץ גבוהים ומגן בצורה 
מושלמת על חלקי מתכת ותפרי 
ריתוך. מתרכב עם חלקים שצופו 

באבץ חם.

ZNC01 מק"ט

X אקו זינקאנטירסט

גודל אריזה: 5, 10 ק״ג גודל אריזה: פח,  גלון, 0.75 ליטר

מברשת

מבריק

כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

32

מברשת

מט

כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

18

מברשת

מט

כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

18
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ד ו ס י + ם י נ ו י ל ע י  ע ב צ

ירוק

נחושת

שחורכסף

אדום

ברונזה

לבן חלקכסף שחור חלק

חום

זהב

אפור

כחול ירוק

1303

13061305

1319

1302

15061202 1270

1315

1301

1304

1308 1318

גודל אריזה: חצי גלון, 0.75 ליטר

גוונים חלקים

גוונים רקועים



מרק לעץ
חומר למילוי ולהחלקה של 

משטחי עץ על בסיס אקרילי 
לשימוש פנימי.

ESS מק"ט

9

ד״ר ווד-לזור 
ציפוי לעץ בשלל גוונים. עמיד 

בכל תנאי מזג אויר. מגן על 
העץ מפני מים, שמש, ריקבון 

ומזיקים. לשימוש פנימי 
וחיצוני.

SDW11XX מק"ט

ד״ר ווד-יאכט וורניש
לכה שקופה בברק גבוה. מיועדת 
בעיקר לשימוש חיצוני, לאטימת 

העץ, ולהגנה מפני השפעות מזג 
אויר. מצוין לנגרות בנין, ריהוט 

עץ, לציפוי כלי שייט.

SDWYH מק"ט

גודל אריזה: 0.5, 1 ק״ג

גודל אריזה: חצי גלון, 0.75 ליטרגודל אריזה: חצי גלון, 0.75 ליטר

שמן פשתן - לינסד אויל 
ציפוי על בסיס שמן פשתן המיועד להגנה על 

חלקי עץ. מעלים כתמים ומרענן את מראה העץ.

שמן טיק / שמן דק
שמן לטיפול, הגנה וחידוש של רהיטי גן מעץ טיק 

ושל משטחי דק.

EL001 מק"ט

ELT05 מק"ט

גודל אריזה: גלון, ליטר

1101

1104

1107

1113

1116

1102

1105

1108

1114 1115

1120

1103

1106

1109

שקוף

אלון כהה

אלון בהיר

שחור

מהגוני עתיק

טיק

זית

פוליסנדר

אלון אורן

סיסם

מהגוני

אגוז

ערמון

מברשת

מט

כושר כיסויגימור

8-10

רולר דילול

32

מברשת

מבריק

כושר כיסויגימור

6-8

רולר דילול

32
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חדש

מחדש, 
שומר ומגן 

על העץ
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ספרי עשיר אבץ )גילוון(
תרסיס גלוון קר על בסיס אבץ האוטם את פני 
המתכת ומגן באופן מושלם מחמצון והחלדה. 

ניתן לצביעה ומתאים גם לתיקונים של מתכות 
שצופו באבץ חם.  

ECT485 מק"ט

ספריי אמאייל לבן
תרסיס אמאיל לתיקון מקררים, 

מכונות כביסה ושאר מכשירי חשמל 
לבנים. מעניק שכבת אמייל עבה 

ובלתי חדירה לחלודה.

ECT545 מק"ט

ספריי דקורטיבי אברו
סדרת תרסיסים לאמנות 

ולדקורציה דמוי אבן ובאפקט 
סדוק בשלל צבעים. מתאים 

במיוחד לעבודות אמנות בחרס, 
עץ ומתכת.

ASPD300 מק"ט

ספריי צבע לפי גוון
תרסיסי צבע לפי הזמנה בסדרות 

קטנות בהתאמה לדרישת הלקוח. ניתן 
להזמין לפי שלושים מניפות גוונים או 
בהתאמה לפאנל שייקרא על ידי קורא 

צבע אלקטרוני במעבדת לשם.
 RAL ●

PANTON ●

FEDERAL ●

ועוד.

TC2035 מק"ט

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״לגודל אריזה: 400 מ״ל

10
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MADE
IN ITALY

צבעי
RAL

לפי הזמנה
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מסיר צבע במריחה
חומר הניתן ליישום בהברשה או 
בהתזה להסרה מהירה של צבע 

ממתכות, מעץ ומזכוכית.

מסיר צבע במריחה
חומר הניתן ליישום בהברשה או 
בהתזה להסרה מהירה של צבע 

ממתכות, מעץ ומזכוכית.

TC1635 מק"ט

חומצה מלחית 
חומצה לניקוי משטחי בטון 

ורצפות ולהסרת שאריות 
וכתמים לאחר בניה.

MHOME מק"ט

ספריי מסיר צבע אקו/
אברו 

תרסיס המסיר במהירות צבע, לכות, 
מדבקות, גרפיטי ודבקים ממשטחי 

עץ ומתכת. אינו תוקף פלסטיק.

ECT666 מק"ט

ממיר חלודה 
תמיסה מיוחדת ההופכת 

חלודה לשכבת מתכת 
אורגנית ומאפשרת צביעה 

ישירה ללא הכנת שטח.

TC0085 מק"ט

חומצה מלחית

אקו-הנד
משחת ניקוי ידיים בפח עם 

תוספת גרגרים. אינה פוגעת 
בעור. באישור משרד הבריאות. 

בריח תפוז או מסטיק.

ACL100   מק"ט

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: פח, גלון, ליטר

גודל אריזה: פח, גלון

גודל אריזה: גלון, ליטר

גודל אריזה: 0.75 ליטר

EC227 מק"ט

פאואר דיגריזר
חומר לניקוי עיקש נוסחה 

מרוכזת במיוחד לניקוי 
תעשייתי של אזור העבודה 

ושל חלקים ברכב ובבית

גודל אריזה: חביונית

11
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סדרת כימיקלים ומדללי צבע של אקו
סדרה העשוייה ממיטב חומרי הגלם המקומיים 

והמיובאים, ומוצעת ברמות איכות שונות. מדללי 
אקו מותאמים לשימוש עם צבעי אקו - סינטטיים, 

פוליאוריטנים ואפוקסים - כמו גם עם צבעים וציפויים 
המיוצרים על ידי חברות אחרות.

ייעוד
לצבעים סינטטיים להברשה ולהתזה

לצבעי יסוד, ניטרו, וסינטטיים להתזה
לצבעים סינטטיים להתזה

לצבעים סינטטיים ייבוש איטי
מדלל לצבעי אפוקסי יבוש אויר

מדלל לצבעי פוליאוריטן
לצבעי האמרייט

מדלל לדבקי מגע לשימוש בהתזה
לדילול פוליאסטר ולניקוי

לניקוי עדין לאלקטרוניקה ולמתכת
חומר לניקוי מרססים

ניקוי וצריבת שטח לפני ציפוי ריצפה

החומר
טרפנטין
מדלל 21
מדלל 18 
מדלל 32

מדלל 4-100
מדלל 110

מדלל האמר
מדלל קונטקט

אצטון
IPA/ אלכוהול 96

מדלל 55
חומצה מלחית

1212
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גודל אריזה: 1 ליטר, גלון, פח, חבית, צובר
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אקופיקס קצף 
פוליאוריטן

קצף לבידוד סביב דלתות, 
מזגנים, ארונות חשמל ועוד. 
מתחבר היטב לעץ, מתכת, 
פלסטיק ובטון. ניתן לצביעה 

לאחר ההתייבשות.

EPF750 מק"ט

אקופיקס פייר )מעכב 
בעירה(

קצף פוליאוריטן מעכב בעירה, 
להרכבת דלתות אש ואטימה 
באזורים מבודדי אש. מתאים 

לתיקני כיבוי אש אירופאים.

EPF750F מק"ט

קצף מקצועי עם אקדח
קצף לעבודה מקצועית של 

קבלני דלתות ומשקופים. 
האקדח הרב פעמי נוח לעבודה 

ממושכת ומאפשר חסכון רב 
בחומר.

EPF750H מק"ט

אקופיקס קלינר
חומר ניקוי בתרסיס להסרת 

שאריות קצף פוליאוריטן שעוד 
טרם התקשו ולריכוך שאריות 

קשות.

EPFC מק"ט

ם י ק ב ד ו ם  ו ט י א י  ר מ ו ח

CLEANER

גודל אריזה: 750 מ״לגודל אריזה: 750 מ״ל

גודל אריזה: 750 מ״ל

גודל אריזה: 500 מ״ל

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

הנפוץ ביותר
בישראל
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אפוקסי 5 דקות 
שפורפרת / מזרק

אפוקסי מהיר, בעל חוזק 
הדבקה של 1500psi, שקוף, 

לשימושים כלליים על מתכת, 
עץ בטון ועוד.

DS205 / DS208 מק"ט

דבק דו רכיבי לפלסטיק
מזרק דבק אקרילי להדבקה של 
חלקי פלסטיק לעצמם, למתכת 

ועוד. מגיע לחוזק הדבקה של 
3500psi

DS220 מק"ט

אפוקסי 2 טון  מזרק / 
שפורפרת

אפוקסי שקוף בעל חוזק 
הדבקה גבוהה במיוחד 

2500psi. מתקשה בתוך 30 
דקות.

DS31 /  DS35 מק"טDS212 מק"ט

אפוקסי עם מילוי 
מתכת

מזרק אפוקסי מתכתי, 
למילוי חורים ביציקות 

מתכת ולהדבקת מתכות 
.2500psi בחוזק של

DS6 מק"ט

ם י ק ב ד ו ם  ו ט י א י  ר מ ו ח

אפוקסי 60 שניות
מזרק אפוקסי להדבקה 

מיידית ללא צורך בהמתנה. 
לשימושים כלליים. מתאים 

למגוון גדול של חומרים.

גודל אריזה:
מזרק 25 מ״ל, 

שפורפרת: 28.4 גרם

גודל אריזה:
מזרק 25 מ״ל, 

שפורפרת: 28.4 גרם

גודל אריזה:
מזרק 25 מ״ל

גודל אריזה: 25 מ״לגודל אריזה: 25 מ״ל

גודל אריזה: 25 מ״ל

אפוקסי מתכתי 4 דקות
דבק מהיר מיוחד לתיקוני 

חלקי מתכת ברכב. מתמצק 
במהירות, מכיל סגסוגת 

מתכתית מיוחדת ונדבק כמעט 
לכל חומר.

DF4 מק"ט

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

חדש
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סיליקון 100
סיליקון RTV לשימוש בתיקוני 

בניין, רכב ותחזוקה. נשאר 
גמיש ועמיד לאורך זמן. ניתן 

להשיג בשקוף, לבן, שחור 
ואפור.

סיליקון 200 לאמבטיות
מיועד לאטימה בסביבה לחה 
ורטובה ומכיל חומרים מונעי 
עובש, פטריות וטחב. מצויין 

לשימוש סביב אמבטיות, 
מקלחונים, כיורים ומתחבר מצוין 

 PVC  ,לשיש, גרניט, קרמיקה
ואלומיניום.

מתייבש במהירות – תוך שעתיים!

אקופלקס
אקופלקס PU 1 הנו מסטיק פוליאורתני חד רכיבי גמיש 

וחזק המתאים ליישום פנימי וחיצוני. מיועד לאיטום ומילוי 
סדקים קטנים וגדולים. אקופלקס PU 1 הנו בעל כושר 

הדבקה גבוה במיוחד, המבטיח אטימת הסדקים לטווח 
ארוך. אקופלקס PU 1 עמיד ברטיבות, בסולבנטים, 

בחומרי ניקוי,  במי שפכים, במי ים ונצבע בקלות לאחר 
ההתקשות )יש לבדוק התכנות לגבי כל סוג צבע(. 

אקופלקס PU 1 משמש גם כפריימר, כמקשר וכאוטם 
חיבורים  בין מתכות, זכוכית, אלומיניום גומי ועוד.

EC100B מק"טEC200 מק"ט

ECTU1 מק"ט

סופיריור סיל 7
 MS חומר איטום על בסיס

פולימר המשמש כחומר איטום 
והדבקה מהדור החדש. בעל 

כושר הדבקה מדהים לרוב 
החומרים. כלי עזר מצויין לזגג 

ולבנאי. בצבעים לבן, שקוף, 
אפור ובז.

ESS7 מק"ט

אקו מסטיק בתרמיל 
חומר אטימה אקרילי למילוי 

סדקים ותפרי התפשטות 
אינו נאכל או משנה את צבעו 

עם הזמן.

EC600 מק"ט

ם י ק ב ד ו ם  ו ט י א י  ר מ ו ח

EC400W מק"ט

סיליקון 400 ניטרלי
סיליקון להדבקה ולאיטום. 

אינו תוקף מתכות ואינו 
מכתים. לשימוש במקומות 

בהם סיליקון אצטי אינו 
מתאים - מראות, מתכות, 

רכב, קונסטרוקציות. בצבעים 
לבן ושקוף.

16

גודל אריזה: תרמילגודל אריזה: תרמיל

גודל אריזה: תרמיל

גודל אריזה: תרמיל, נקניק

גודל אריזה: תרמיל גודל אריזה: תרמיל

חדש

חדש
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ם י ק ב ד ו ם  ו ט י א י  ר מ ו ח

אקו קונטקט - דבק מגע 
דבק בעל חוזק הדבקה מעולה, לחיבור 
מרב פני השטח בצורה מהירה וקבועה. 

בעל עמידות מעולה במים ובחום. מצטיין 
בגמישות מרבית. לשימוש בהדבקת 

משטחי עץ, פורמייקה, עור, גומי, מתכת, 
בקליט ועוד. ניתן לעבודה בשילוב מדלל 

קונטקט לדבק מגע.

CAN-00 מק"ט

גודל אריזות: שפורפרת, רבע ליטר, 
חצי ליטר, ליטר, גלון, פח

מרבל-סט - דבק שיש
קיט על בסיס פוליאסטר להדבקה 

ומילוי שיש מהיר. בעל חוזק הדבקה 
גבוה ועמיד לאורך שנים רבות.

דבק נגרים
דבק נגרים לבן על בסיס אמולסית 
POLYVINYL ACETATE. לשימוש 

בהדבקות כל סוגי העץ, נוסחה 
מיוחדת המאפשרת הדבקה של 

שטחים גדולים כמו דלתות ולוחות 
מצופים. לשימוש גם בהדבקות עץ, 
נייר, קרטון, עור ובד. לעבודות יצירה 

ומלאכת יד.

EMS מק"ט

EM551 מק"ט

17

גודל אריזה: גלון, ליטר,  250 מ״ל

גודל אריזה: גלון, ליטר,  250 מ״ל

דבק חם
מקלות דבק חם לאקדחי דבק 

חשמליים. לאריזה, עבודות 
אומנות והרכבות שונות.

KETHM מק"ט

גודל אריזה: 1 ק״ג

חדש
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אקו אפוקסי 5 דקות 
דבק לתיקון והדבקת מירב 

החומרים בחוזק  גבוה 
ביותר. לשימוש כללי בתעשיה 

ובבית.

EC208 מק"ט

אקואנקור
אפוקסי לעיגון ויציקה

דבק אפוקסי להדבקה ועיגון 
מוטות וקוצים לבטון ולפלדה, 
ולתיקון אלמנטים בבטון. חזק 

ביותר וקשיח.
להשיג בקיט של 1 ק"ג.

EC224LU מק"ט

עוגן כימי
חומר עיגון דו רכיבי על בסיס 

פוליאסטר. מתאים לקיבוע 
קוצים ועוגנים בבטון ואספלט. 
בשימוש באתרי בניה ובעבודות 

תחזוקת דרכים.

TC3000 מק"ט

פלסטלינה אפוקסית 
מתכתית

חומר אפוקסי רך המתערבב 
בקלות. נדבק למירב 
החומרים וניתן לאחר 

ההקשייה לעיבוד, חיתוך 
וקידוח. 

פלסטלינה עמידה 
במים

חומר אפוקסי בעל נוסחה 
מיוחדת המתאים להדבקות 

באזורים החשופים למים.

EC224L מק"ט

EC224G מק"ט

סופרגלו
דבק מהיר, חזק ושקוף. באריזת 

קופסא )50 יח'( או בלוח )12 
יח'( לשימוש מהיר ויעיל בבית, 

במשרד ובתעשיה.

FEV0201 מק"ט

ם י ק ב ד ו ם  ו ט י א י  ר מ ו ח

1818

גודל אריזה: 0.5 ק״ג + 0.5 ק״ג

גודל אריזה: תרמיל גודל אריזה: 25 גרם,  3 גרם

גודל אריזה: 114 מ״ל

גודל אריזה: 114 מ״ל

גודל אריזה: מזרק 25 מ״ל
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דבקים ציאנואקריליים
סידרת דבקים מגוונת ואיכותית להדבקות 

מהירות בתעשייה הצבאית והאזרחית. כולל 
סוגים שונים של דבקים להדבקות של גומי, 

פלסטיק ומתכת כמו גם לחומרים קשים 
להדבקה כמו פוליפרופילן, פוליאתילן, טפלון 

ועוד. 
טבלת ציאנואקרילי

צמיגות בינונית לשימושים כלליים  105
סמיך, להדבקת פלסטיק וגומי  200
ג'ל, טיקסוטרופי, למילוי מרווח  2010

שחור, החזק ביותר, עמיד וגמיש  737
עמיד בטמפרטורות גבוהות  922

אסטטי, אינו משאיר תפרחת ולבנוניות  932

   PVC דבק
דבק מיוחד להדבקת צנרת 

אינסטלציה מ- PVC או 
CPVC. תואם לתקן אמריקאי 

.ASTM D-2564

AB33 מק"ט

הוריקן פותח סתימות
אינסטלטור פרטי בבית. 

משחרר סתימות ושומר על 
צנרת נקיה מלכלוך.

ECH מק"ט

אקו-טר זפת קר 
משחת איטום ביטומנית 

לאיטום קר. לתיקון ואיטום 
משטחים העשויים בטון, 

מתכת, גבס או תשתית זפת 
ישנה.

ECT מק"ט

E6000 דבק מיוחד 
לאומנות

דבק חזק לשימוש כללי 
בתעשייה ובאומנות. 

להדבקת בדים, חרוזים, 
חרסינה, זכוכית ועוד.

EC6000 מק"ט

דבקים אנארוביים
לנעילת הברגות, מיסבים ואגנים. סידרת דבקים 
 MIL-S-22473E ,זאת מותאמת לתקנים הצבאיים

ASTM D5363, לתקני מי שתייה ולתקנים רפואיים 
מחמירים ביותר. ניתן להשיג במגוון רמות חוזק 

וצמיגות.
טבלת אנארובי

חלש, לפתיחה חוזרת, לברגים קטנים סגול      113
בינוני, לפתיחה במאמץ, שימוש כללי כחול     115

חזק ביותר, לא ניתן לפתיחה אדום     128
טפלון נוזלי, לשימוש במחברי מים ושמן לבן     050

אטם אגנים, לנעילת אגני שמן כתום     190
לנעילת מיסבים, חלש ירוק     138

לנעילת מיסבים, חזק ביותר ירוק     161

ם י י ס ד נ ה ם  י ק ב ד ו ם  ו ט י א י  ר מ ו ח
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גודל אריזה: 4 אונצ׳

גודל אריזה: 20 גרםגודל אריזה: 50 מ״ל, 10 מ״ל

גודל אריזה: 650 מ״ל

גודל אריזה:
 3.7 אונצ׳, 1 אונצ׳, 0.18 אונצ׳

גודל אריזה: פח, גלון, ליטר
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EC44 תרסיס אחזקה 
קטן

תרסיס אחזקה רב תכליתי, 
מונע חלודה, חודר ומשחרר 
חלקים, משמן, מנקה, דוחה 

מים ומבודד. 

EC44 פרימיום
התרסיס הוותיק גם 

בנוסחה חדשה ומרוכזת 
יותר לעבודות מקצועיות. 

בעל פיה חדשה ונוחה.

 EC44S מק"ט

 EC44P מק"ט

תרסיס סיליקון
מונע הדבקות, היתפסות 

וחריקה. דוחה רטיבות 
מעולה, ומשמש כחומר 

הפרדה ליציקות.

ASL900 מק"ט

קיט לגילוי סדקים
קיט לגילוי סדקים, מאתר חריצים 
וחורים ביציקות ובריתוכי מתכת. 

בעל תקן צבאי אמריקאי.

T744 מק"ט

ר ז ע י  ס י ס ר ת

EC44 תרסיס אחזקה
תרסיס אחזקה רב תכליתי, מונע 

חלודה, חודר ומשחרר חלקים, 
משמן, מנקה, דוחה מים ומבודד. 

EC44 מק"ט

2020

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 200 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל

תרסיס
השימון

הנפוץ ביותר

חדש!
 EC44

פרימיום
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תרסיס זפת
תרסיס המכיל גומי-זפת להגנה 
ועמידות של פני השטח מפגעי 

מזג האוויר. לציפויי חיבורי 
צנרת, תנורים וציפוי תחתית 

הרכב. 

ECT555 מק"ט

ספריי ריתוך ללא
סיליקון

חובה לכל רתך, מונע 
הדבקות נתזים על אקדח 

הריתוך ועל החלקים 
המרותכים.

TC0975 מק"ט

ספריי קידוח וחיתוך
מתאים למכונות ניסור, 

קידוח וחיתוך. עשוי משמן 
מינרלי מעולה, מוריד 

טמפרטורה ומאריך את חיי 
המכשור.

TC1115 מק"ט

ספריי מגעים
מנקה שומנים ולכלוך מחלקי 

אלקטרוניקה וחשמל. אינו פוגע 
ואינו מותיר שאריות.

ECT125 מק"ט

ר ז ע י  ס י ס ר ת

גודל אריזה: 400 מ״לגודל אריזה: 500 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל גודל אריזה: 400 מ״ל
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ספריי דבק
דבק מקצועי בתרסיס לשימוש 

בתעשיה ובבית. מדביק את מירב 
החומרים, חסכוני וקל לעבודה.

ASA300 מק"ט

ספריי גריז
תערובת גריז איכותית 

המונעת חיכוך בין חלקים 
מכניים. מגינה מפני מליחות 

ופגיעת כימיקלים.

TC0345 מק"ט

PTFE ספריי טפלון
תערובת מיוחדת של חומרי 

סיכה עמידי חום. בעל 
מקדם חיכוך נמוך. לשימוש 

על מיסבים וחלקים נעים 
אחרים.

TC0280 מק"ט

ר ז ע י  ס י ס ר ת

ספריי אוויר
תרסיס לניקוי יבש של חלקי 
אלקטרוניקה וחשמל. מסיר 
אבק ולכלוך ממקומות לא 

נגישים.

ECT110 מק"ט

ספריי הקפאה
תרסיס הקפאה לבדיקת רכיבים 

על מעגלים אלקטרוניים.
MIL-BB-F 1421. מתאים לתקן

TC2003 מק"ט

ספריי אנטי סיז
תרסיס גירוז במילוי נחושת 

המיועד לשימור מתכות במשך 
שנים ובסביבה קשה. מאפשר 

פתיחת ברגים קלה. 

TC0260 מק"ט

2222

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל
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מסקינג טייפ
סרט מיסוך וצביעה. מתאים 

לפני שטח שונים, בחוזק 
קריעה גבוהה, מגוון גדלים. 

משמש בתעשיית הרכב, צביעה 
תעשייתית ובתיקוני צבע בבנין.

KTEM מק"ט

 K3450 מק"ט  ATT075 מק"ט

KA2290 מק"ט
 FSK סרט אלומיניום

סרט אלומיניום ארוג ומחוזק, 
עמיד יותר בלחצים ובחיכוכים. 

לציפוי צנרות. בגדלים של 2", 3".

סרט טפלון ומשחת 
טפלון

סרטים ומשחות טפלון לאטימת 
צנרת בצורה מושלמת. טובים 

מאד לשימוש במחברים חמים  
)קיטור ומערכות אחרות( 

במערכות של חומצות אגרסיביות 
ובמערכות גז ביתי וגז טבעי.

סרט אריזה
סרטי אריזה לשימוש 

בייתי ותעשייתי. לאריזת 
קופסאות וחבילות. חזק 
עמיד ונוח לשימוש. קיים 

בחום, שקוף או לבן.

KET614 מק"ט

סרט אלומיניום
סרט ציפוי מיוחד מאלומיניום. 

משמש לתעלות מיזוג אוויר 
ולציפוי צנרת מים חמים.

ה ז י ר א ו ה  ק ב ד ה י  ט ר ס

אורך: 40, 66אורך: 30 

אורך: 25

ESFB מק"ט

ניילון נצמד 
ניילון לאריזה ידנית של 

משטחים ברוחב של 50 ס"מ 
בצבעים שקוף וכחול. ולאריזה 

ידנית ברוחב של 10 ס"מ.

גדלים שונים

סרט חבלה צבעוני
סרט בד ארוג באיכות 
גבוהה. חזק במיוחד 

בפני קריעה. ניתן להשיג 
בצבעים: שחור, כחול, 
ירוק, אדום, בסף, לבן, 

צהוב.  

KETWB מק"ט

אורך: 25

23

חדש
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איזולירבנד רגיל/ רחב
סרט בידוד חשמלי בשלל צבעים 

לעבודות חשמל במפעל, בבית וברכב.

KETIB מק"ט

טייפ דו צדדי
סרט דבק דו צדדי, ספוגי, 

המיועד להדבקת אלמנטים 
שונים על משטחים. לשימוש 

בבית, במשרד ובתעשייה.

KETDSF מק"ט

פינה משתנה
סרט נייר דביק עם פסי 

מתכת אל-חלד המשמש 
ככלי מרכזי בבניית קירות 

גבס. עשוי מחומרים חזקים 
ומעניק לפינות מראה אחיד 

להגנה מכנית.

KMC מק"ט

ה ז י ר א ו ה  ק ב ד ה י  ט ר ס

טייפ מונע החלקה
סרט דביק שצידו האחד עשוי 

מחומר מחוספס המונע 
החלקה. ניתן להשיג בשתי 
מידות ובצבעי שחור ולבן. 
לשימוש במדרגות, בריכות 

ובכל אזור עבודה חלק.

KETA מק"ט

סרט אזהרה
סרט סימון אדום לבן המיועד 

לאזהרה וגידור אזורים מסוכנים 
ולהגבלת גישה למקומות 

מוגדרים.

KETWB מק"ט

דיספנסר לסרטים
מכשיר ידני מאיכות גבוהה. 

לשימוש קל ונוח באריזת מוצרים 
וקרטונים.

 KET614E מק"ט

24

אורך: 10, 20  רוחב: 18, 36 מ״מ

אורך: 250 

אורך: 10
רוחב: 1, 2 אינץ׳

אורך: 3

אורך: 30
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מברשות צבע
שיער טבעי, ארוך, מלא ומשובח. 

ידית פוליפרופילן עמידה 
בממיסים לכל סוגי הצבעים. 

במידות של 1-4".

E1119210 מק"ט

מברשת סיד/ מברשת זפת
מברשת תקרה עם בסיס עץ וידית 
פלסטיק נוחה ומתברגת. מתאימה 

במיוחד לצבעים אקריליים, סיד 
ולזפת.

G1117803 מק"ט

  G0915710 מק"ט   G1232006 מק"ט

EGO9157CO מק"ט

מערבלי צבע חשמליים
מערבלי צבע, דבק ושליכט 

ידניים וחשמליים. כפולי להב, 
שתי מהירויות, לעמידה בעומסי 

עבודה גבוהים.

רולרים להחלפה
רולרים מספוג ומפרווה 
להחלפה באיכות גבוהה 

לצביעה אחידה וחלקה.
מתאים לצבעים על בסיס 
מים, שמן, לכות שקופות 

ועוד.

רולר לצבע סינטטי
ואקרילי

מבחר רולרים לצביעת 
שטחים גדולים, לכל סוגי 

צבעי מים ושמן.

GO9151 מק"ט

סט רולרים קטנים
קיט המכיל ידית+רולרים ספוג 

קטנים לצביעת עץ ומתכת 
בכל סוגי הצבעים.

ה ד ו ב ע י  ל כ

25

גדלים שונים

גודל: 17x7 אינץ׳

גודל: 9, 10 אינץ׳גודל: 1, 2, 3, 4 אינץ׳

באריזה 10 יחידות

חדש
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שפכטלים
שפכטל פלדה מחושלת 

ומלוטשת, ידית פלסטיק קשיחה 
ועמידה בכימיקלים במידות של 

."1-6

GO6120 מק"ט

אקדחי סיליקון
אקדחים לתרמילי סיליקון, 
אקרילי ופוליאוריטן. ברמה 

מקצועית.

E1220005 מק"ט

מאלג' לשליכט
מלץ' פלסטיק מקצועי 
לגרגור שליכט צבעוני / 

שליכט מינרלי.

אוברול צביעה
סרבל מגן לצביעה המעניק 

הגנה מושלמת מנוזלים. 
קיים במידה גדולה, רוכסן 
מלפנים וכסוי ראש. ניתן 

לרחיצה ולשימוש חוזר.

EO612182 מק"ט

EO612182 מק"ט

סכיני חיתוך 
סכיני חיתוך בשלל רמות ואיכויות 

לעבודות מקצועיות ולשימוש 
משרדי.

E10160 מק"ט

אקדח לנקניק אקופלקס
אקדח לנקניק חומר איטום 600 

מ"ל. מקצועי, עשוי מחומרים 
משובחים ועמידים לעבודה 

ממושכת ומאומצת.

 G10071 מק"ט

26

ה ד ו ב ע י  ל כ

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

גודל: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 אינץ׳

XL :גודל

חדש

חדש



ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

ב כ ר ה ח  ו פ י ט ו ת  ק ו ז ח ת



ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

גריז בתרמיל
גריז בתרמיל מתאים לגירוז 

בתעשיה, רכב, חקלאות ומיכון.

סותם חורים מנוע
נוזל עם מילוי אבקה לסתימת 

חורים וסדקים קטנים במערכת 
הקירור ברכב. חוסך תיקון יקר 

בשניות.

סותם חורים רדיאטור
נוזל לתיקון מהיר של נזילות 

במערכת הקירור והרדיאטור ברכב. 
מכיל חומר סיכוך מיוחד ומונע 

חלודה המאריכים את חיי מערכת 
הקירור

AMG800 מק"ט

AMG800 מק"ט

AMG800 מק"ט

גריז ליתיום אדום בתרמיל
גריז ליתיום לחום גבוה. עמיד 

בטמפרטורות קיצוניות. אריזת התרמיל 
נוחה לעבודה וחוסכת בזבוז חומר.

ALG921  מק"ט

גריז ליתיום
גריז על בסיס ליתיום מתאים לכל 

צרכי תיקון וגירוז ברכב, מונע שחיקה 
ודוחה מים. להשיג בצהוב ובכחול.

ALG920 מק"ט

גריז ליתיום אדום
גריז ליתיום אדום לחום גבוה, בעל תכולת 

חומרים משופרת לחשיפה ממושכת 
לשחיקה ולטמפרטורות גבוהות.

ALE857 מק"ט

נוזל לתמסורת אוטומטית 
נוזל לתמסורת אוטומטית ברכב, מבוסס 

על חומרי גלם מיוחדים המאריכים את 
חיי הגיר.

III דקסטרון
נוזל לתמסורת בעל עמידות יוצאת 
דופן בטמפרטורות גבוהות. מאושר 

על ידי יצרניות הרכב הגדולות.

AB150 מק"ט

שמן שתי פעימות
שמן למנוע שתי פעימות 

באופנועים  העומד בתקנים 
  APITCP מחמירים של

ו-TAS. מתאים למנועים 
מקוררי אויר. מומלץ על ידי 

מרבית היצרנים.

ATS250 מק"ט

2828

גודל אריזה: 240 מ״ל

גודל אריזה: 325 מ״ל

גודל אריזה: 14 אינץ׳

גודל אריזה: 454 גרם

גודל אריזה: קווארט גודל אריזה: קווארט

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל



ב כ ר ת  ק ו ז ח בת כ ר ת  ק ו ז ח ת

סיליקון RTV שפופרת
סיליקון ליצירת אטמים 
ולאיטום חלקים ברכב 

ובתעשייה. להשיג בלבן, 
שחור, שקוף, כחול ואדום 

לחום גבוהה.

סיליקון 999
סיליקון RTV  מקצועי אפור 
ניטרלי, ללא ריח, עמיד עד 

343 מעלות צלסיוס, מיועד 
במיוחד למנועים מתוחכמים 

במכוניות יוקרה. 

EDXAB מק"טEDXAB מק"ט

סיליקון אדום תרמיל
סיליקון מיוחד ליצירת אטמים 

המיועדים לעמוד בחום 
קיצוני. מעולה לאטימה 

מסביב למנועים, לקמינים 
ותנורים.

ASS2400 מק"ט

תרסיס מסיר אטמים
תרסיס להסרת שאריות 

סיליקון שהוסר. חוסך את 
הצורך בשפשוף ובגירוד.

AGR600 מק"ט

דבק פוליאוריטן לשמשות
חומר הרכבה ואטימה לרכב ולתעשיה. 

מחבר בקלות ובחוזקה מתכות וזכוכית. 
נמצא בשימוש במפעלי רכב ואצל זגגי 

רכב.

סיליקון בלחיצה
סיליקון במיכל לחץ ליצירת 
אטמים ברכב בעל תכונות 
משופרות ועומד בתקנים 

בינלאומיים. בצבעים שחור 
ואדום.

AUR3000 מק"טAXAV מק"ט
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גודל אריזה: 85 מ״לגודל אריזה: 85 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״לגודל: תרמיל

גודל: 226 גרםגודל: תרמיל

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

חדש



ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

תרסיס זפת
תרסיס המכיל גומי-זפת 

להגנה ועמידות של 
פני השטח מפגעי מזג 
האוויר. לציפויי חיבורי 
צנרת, תנורים וציפוי 

תחתית הרכב.

EC555 מק"ט

מסיר דבק 
ומדבקות

תרסיס להסרת 
מדבקות "עקשניות" 

ושאריות דבק. אינו 
פוגע ברוב המשטחים 

הצבועים.

חומר פחחות קל
חומר מילוי בפחחות 

רכב ובתעשיה. נוח 
לעיבוד, קל במשקל 

ואינו דביק.

AFR200  מק"ט

AP49LW  מק"ט

דבק לתיקון אגזוזים
חומר למילוי חורים, סדקים וחיבור חלקי 

צנרת באגזוזים. מתאים גם להרכבות 
.10000Cאחרות ועמיד מעל ל

טייפ לתיקון אגזוזים
טייפ ליפוף לצנרת חמה ביותר. מתאים 

לשימוש בסתימת חורים באגזוזים.

AER450 מק"ט

דבק לתיקון מפשיר 
אדים

דבק אפוקסי מיוחד לתיקון 
מפשירי אדים בשמשות 
אחוריות ברכב. מבוסס 

על אפוקסי מיוחד מוליך 
חשמל.

DSR130 מק"ט

3030

גודל אריזה: 500 מ״ל

גודל אריזה: קיט

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: קווארט, גלון

גודל אריזה: קיט

שלק
להדבקת אטמי קרטון ונייר 

שאינם דביקים. מתקשה 
ועמיד בפני רוב הכימיקלים.

AGS5A מק"ט

גודל: 2 אונצ׳

חדש



ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

נוזל לרדיאטור ירוק
נוזל לרדיאטור בעל 

נוסחה מיוחדת השומרת 
על חיי משאבת המים. 

מונע חלודה וקורוזיה.

אוריאה
תמיסת אוריאה המומלצת 

לשימוש במשאיות וכלי רכב 
 .SCR המצוידים במערכת

מפחיתה את כמות המזהמים 
הנפלטים ממערכת הפליטה. 

בעלת תו תקן.

AEC503 מק"ט

EUR מק"ט

נוזל לרדיאטור אדום
נוזל מיוחד לרדיאטור 
המכיל אחוז סיליקט 

נמוך העוזר לשמר את 
אורך חיי הרדיאטור 

ברכב.

דגריזר תעשייתי אקו
חומר לניקוי עיקש נוסחה 

מרוכזת במיוחד לניקוי 
תעשייתי של אזור העבודה 

ושל חלקים ברכב ובבית.

AEC502 מק"ט

EC227 מק"ט

מים מזוקקים
מים מזוקקים באיכות גבוהה. 

לשימוש במילוי מצברים ברכב 
ולצרכים אחרים בתעשייה 

ובבית.

E1524 מק"ט

נוזל מתזי רכב 
נוזל מיוחד בעל תכונות 

דטרגנטיות המתאים 
למתזי הרכב ומונע את 

סתימתם.

AWW456 מק"ט

נוזל מתזי רכבמים מזוקקים

31

גודל אריזה: גלון

גודל אריזה: 10 ליטר

גודל אריזה: גלון

גודל אריזה: גלון

גודל אריזה: גלון

גודל אריזה: גלון

חדש



ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

תרסיס ניקוי קרבורטור
מנקה משקעים, פיח ואבק. 
לניקוי קרבורטורים משנקים 

ומשאבות. חומר פעיל במיוחד 
בנוסחה ייחודית. מתאים גם 

לניקוי חלקים כללי.

מטף כיבוי אישי
מטף כיבוי אישי יבש, אינו 

רעיל וידידותי לסביבה. 
אפקטיבי ביותר לבית, לרכב 

ולסביבת העבודה.

ACC200 מק"ט

ACC200 מק"ט

אבקה ונוזל לסתימת 
חורים ברדיאטור

אבקה לסתימת חורים וסדקים 
קטנים במערכת הקירור ברכב. 

חוסכת תיקון יקר בשניות.

AB404  מק"ט

תרסיס מנקה ומגן 
למצברים

חומר מיוחד המונע הווצרות 
קורוזיה על קטבי המצברים. 

משפר את הנעת הרכב. מגן על 
כבלים וחוטים חשמליים.

ABP675 מק"ט

מנקה ומשקיט 
ברקסים

תרסיס המיועד לניקוי והסרת 
שומנים מבלמים, ציריות 

ומצמדים. חוסך פירוק והרכבה 
ואינו מכיל כלורידיים.

ABC780   מק"ט

שטיפה לרדיאטור 
ולמנוע

נוזל מהיר לשטיפת 
הרדיאטור והמנוע. מסיר 

במהירות חלודה, משקעים 
ואבנית ומונע התחממות 

המערכת.

AB505  מק"ט

3232

גודל אריזה: 500 מ״ל

גודל אריזה: 500 מ״ל

גודל אריזה: 0.75 אונץ׳

גודל אריזה: 325 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל גודל אריזה: 200 מ״ל

גדול יותר,
חזק יותר,
יעיל יותר



ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

תוספים לדיזל, בנזין 
והזרקה

מגוון תוספים לרכב למנועי דיזל 
ובנזין, לשיפור הביצועים ולשמירה 

על חלקי אינג'קטורים.

ADT508 מק"ט

ספריי רצועות
תרסיס המשפר פעולה של כל 
רצועת הנעה מחליקה. מעולה 

לשימוש ברצועות גומי ועור.

ABD100  מק"ט

תרסיס הנעה
חומר המבטיח הנעה קלה 
ומהירה למנועי דיזל בתנאי 

מזג אויר קשים.

ASF650 מק"ט

תוסף טיפולי לשמן 
מנוע

מוריד את רמת החיכוך 
והשחיקה במנוע, משפר 

את צריכת הדלק ושומר על 
איכות השמן.

AOT511  מק"ט

תוסף מונע עשן מנוע 
"דבש"

מאריך את חיי המנוע ומשפר את 
ביצועיו. מוריד את רמת הגזים 

הנפלטים ומונע עשן לפני טסט.

ASS510 מק"ט

מיכל לתיקון תקרים 
"פאסט"

מתקן במהירות את מירב 
התקרים בתוך כדקה ומאפשר 

המשך נסיעה בטוחה.

AQ725  מק"ט
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גודל אריזה: 200 מ״לגודל אריזה: 354 מ״ל

גודל אריזה: 443 מ״לגודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״לגודל אריזה: 354 מ״ל



ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

ספריי שרשראות
תרסיס מיוחד לשימון שרשראות 

במנועים תעשייתיים. מקטין 
חיכוך ובלייה ומפחית רעש.

ניקוי עור
חומר לניקוי עור וסקאי 

בבית וברכב. מנקה ביעילות 
ובמהירות לכלוך וכתמי שומן. 

ECT300 מק"ט

AFC577 מק"ט

פאוור דגריזר לניקוי 
עיקש

נוסחה מרוכזת במיוחד לניקוי 
תעשייתי של אזור העבודה ושל 

חלקים ברכב ובבית.

APD320  מק"ט

קיט להדבקת מראה 
לשמשה

דבק דו רכיבי המיועד להדבקת 
מראת נהג ברכב בצורה קבועה 

וחזקה. מתאים להדבקות 
נוספות של מתכת לזכוכית.

ARV495 מק"ט

ספריי שרשראות 
מיוחד לאופנועים

תרסיס מיוחד לשרשראות 
אופנועים. מקטין שחיקה, מונע 

החלדה ומפחית רעש. אינו 
מזיק לחלקי השרשרת.

ACL100   מק"ט

תרסיס ניקוי מנוע
חומר המיועד להמסת גריז, 
שמן ופיח ממנועים. מחזיר 

למנוע את מראהו החדש 
ומתאים לניקוי תעשייתי.

ADG200  מק"ט

3434

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: 200 מ״ל

גודל אריזה: פח, קווארט

גודל אריזה: 500 מ״ל

גודל אריזה: קיט

חדש



ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

מגן סקאי )תחליב(
מונע פגיעת מזג האוויר וקרני 
UV בחלקי הסקאי והפלסטיק 

ברכב. מבריק ומשמר.

APA512 מק"ט

קצף ניקוי ריפוד
קצף ניקוי החודר לעומק הבד 
ו"מעלה" את הלכלוך להסרה 

מהירה וקלה.
תרסיס מנקה ריפוד עם 

מברשת
קצף ניקוי בריח לימון בעל נוסחה 

משופרת ומכסה עם מברשת.

AFC577   מק"ט

עצי ריח
סדרת עצי ריח במגוון ריחות 

נעימים. מאריכי ימים ושומרים 
כל העת על ריחם המקורי.

AF835 מק"ט

קופסת ריח
קופסת הריח המפורסמת 

של אברו, בעלת ריכוז גבוה. 
מאריכת ימים. מיועדת לשימוש 

ברכב, במשרד ובבית.

AASS500   מק"ט

ווקס גולד ופוליש 
לרכב

ווקס ופוליש מקצועיים לרכב. 
מעלימים שריטות, מורידים 

את שכבת האוקסיד ומעניקים 
מראה מבריק וחדש לרכב

APN100 מק"ט

ARC295 מק"ט

שמפו + ווקס לרכב
שילוב של חומר ניקוי והברקה 

לרכב. אינו מכיל חומרים 
המסכנים את צבע הרכב. 

ACW928   מק"ט
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גודל אריזה: 295 מ״ל

גודל אריזה: 300 מ״ל

גודל אריזה: קווארט

גודל אריזה: 500 מ״ל

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

סדרת
מוצרי טיפוח
אמריקאית



3636

ב כ ר ת  ק ו ז ח ת

תרסיס הברקת דש 
בורד

נוסחה מיוחדת המאריכה 
את חיי פנים הרכב. מגן בפני 
דהייה והיסדקות ומעולה על 

עור סקאיי וגומי. קיים בארבעה 
ריחות שונים: תפוח, דובדבן, 

לימון ושושן.

EC77 מק"ט

קצף ניקוי צמיגים
מסיר מצמיגי הרכב שאריות 
לכלוך ומעניק לצמיג מראה 

מבריק ונקי. מתאים לשימוש על 
צמיג יבש או רטוב.

ATC800  מק"ט

משחת ניקוי ידיים
משחה על בסיס חומרים 

טבעיים עם תוספת גרגרים 
בגלון עם משאבה. אינה מכילה 
נפט, אינה פוגעת בעור. באישור 
משרד הבריאות. בריח תפוז או 

מסטיק.

משחת ניקוי לצבעים
משחה המיועדת להסרת 
צבע מן הידיים ומהגוף. 

יעילה בהסרת צבע עיקש, 
אינה מכילה סולבנטים, אינה 

משאירה שומניות ובטוחה 
ובריאה לשימוש. באישור משרד 

הבריאות.

AHC241 מק"ט

AHC242 מק"ט

אקו-הנד
משחת ניקוי ידיים בפח עם 

תוספת גרגרים. אינה פוגעת 
בעור. באישור משרד הבריאות. 

בריח תפוז או מסטיק.

ACL100   מק"ט

מנקה ג'נטים
נוסחה מיוחדת המסירה 

במהירות שאריות לכלוך ללא 
פגיעה במתכת, במגנזיום 

ובגומי.

AWC160  מק"ט

אקו-הנד

גודל אריזה: 500 מ״לגודל אריזה: 400 מ״ל

גודל אריזה: קווארט

גודל אריזה: פח גודל אריזה: גלון

גודל אריזה: גלון

ת ו י ג ו ל ו נ כ ט ם  ש ל

חדש
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אקו - צבעים, ציפויים, חומרי אטימה ודבקים     קולורי - צבעי בניין ותשתית, שליכטים, אפקטים וחומרי עזר      אברו - תרסיסי צבע ומוצרים 

לטיפול, לתחזוקה ולטיפוח הרכב      אלצ'אה - צבעים וציפויים תעשייתיים על בסיס אפוקסי ופוליאוריתן       שרווין וויליאמס - תרסיסי שימון 

ציפוי וניקוי       דבקון - דבקים וחומרי שיחזור ויציקה אפוקסיים      פרמבונד - דבקים וחומרי אטימה הנדסיים ומקצועיים

סייטק-קונאפ - ציפויים למעגלים אלקטרוניים וחומרי עזר לציפוי      טנמק - ציפויי אפוקסי ופוליאוריטן מיוחדים לתעשייה הכבדה והכימית     

פולבריט - אבקות צבע אלקטרוסטאטיות       רנדולף - ציפויים וצבעים תעופתיים לפי תקנים צבאיים MIL      אקלקטיק - דבקים לאומנות 

ולתכשיטים      נורלנד - דבקי UV אופטיים לתעשייה האלקטרו אופטית ודבקים לתעשיית האלקטרוניקה      בלוסטאר - סיליקונים מקצועיים, 

RTV, שמני סיליקון, גריזים וחומרי יציקה סיליקוניים        נובגארד - סיליקונים מקצועיים, RTV, וגריזים     מילר סטפנסון - כימיקלים מיוחדים 

לאלקטרוניקה, תעופה וחלל

P R O D U C T S


