
50ml

Структурно, акрилатно двукомпонентно

лепило. С по-слаба миризма от

останалите акрилатни лепила. Добра

удароустойчивост и дълготрайност.

Подходящо за пластмаси, метали,

керамика, гума и дърво. Преди нанасяне

е необходима минимална подготовка на

повърхността.

 

Цена лв./бр. без ДДС

32,34

Цена лв./бр. с ДДС

38,81

50ml

Структурно, епоксидно, двукомпонентно

лепило. Подходящо за лепене на

пластмаси (без PE и PP), някои видове

гуми, също така и за метали. DP 190 е

налично в сив и прозрачен цвят.

Лепилото е гъвкаво и е подходящо за

лепене на разнородни материали и

осигурява добра якост на връзкат.

 

Цена лв./бр. без ДДС

31,40

Цена лв./бр. с ДДС

37,68

38ml

Структурно, акрилатно, двукомпонентно

лепило за пластмаси. Перманентно

залепва, трудни за лепене пластмаси.

Без предварителна подготовка на

повърхностите за лепене. Подходящо и

за други материали като метал, дърво,

полипропилен, полиетилен и др.

 

Цена лв./бр. без ДДС

45,05

Цена лв./бр. с ДДС

54,06

Пистолет (смесител) Цена лв./бр. без ДДС Цена лв./бр. с ДДС

3M SCOTCH-WELD СТРУКТУРНИ ЛЕПИЛА

 

DP 810 3M SCOTCH-WELD
 

 

DP 190 3M SCOTCH-WELD CLEAR
 

 

DP 8005 3M SCOTCH-WELD EPX ACRYLIC
 

 

EPX MANUAL DISPENSER
 

ЗА НАС ПРОДУКТИ ТАБЕЛЕН КАЛКУЛАТОР ИЗТЕГЛИ ОПИТ И СЪВЕТИ БЛОГ КОНТАКТ

http://www.partners.bg/
http://www.facebook.com/CARBONBG
https://plus.google.com/u/0/b/109682294227617908955/109682294227617908955/posts
http://www.linkedin.com/company/partners-ltd
http://www.youtube.com/partnersBGvideo
http://feeds.feedburner.com/partnersBG
http://www.partners.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/
http://partners.bg/calculator/calculator.php
http://www.partners.bg/?page_id=190
http://www.partners.bg/blog/
http://www.partners.bg/contacts/
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/3M_scotch_weld.png
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-1.png
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/dp_8010_glue_3m.png


Пистолет (смесител)

Пистолет за смесване на

двукомпонентно лепило.

Цена лв./бр. без ДДС

70,55

Цена лв./бр. с ДДС

84,66

Дюза смесител за DP 810

 

 

Дюза за смесване на акрилатните лепиа на 3м,

без DP 8005 и DP 8010, в пропорция 1:1.

Опаковка 72бр. в кашон.

Предлага се и на бройка.

Цена лв./бр. без ДДС

1,75

Цена лв./бр. с ДДС

2,10

Дюза (смесител) за DP 190

 

 

 

Дюза подходяща за смесване на всички двукомпонентни лепила на 3м,

без DP 8005 и DP 8010.

Опаковка 72бр. в кашон

Предлага се и на бройка.

Цена лв./бр. без ДДС

1,25

Цена лв./бр. с ДДС

1,50

Дюза (смесител) за DP 8005

 

 

 

Дюза, подходяща за смесване на двукомпонентните лепила

DP 8005 и DP 8010 в пропорция 2:1.

Опаковка 72бр. в кашон

Предлага се и на бройка.

Цена лв./бр. без ДДС

3,50

Цена лв./бр. с ДДС

4,20

Бутало за пистолет за DP 810

Бутало за смесване на двукомпонентно

лепило в пропорция 2:1; 1:1.

Опаковка 10бр. в кашон

Цена лв./бр. без ДДС

11,20

Цена лв./бр. с ДДС

13,44

 

7 ELEMENT MIXING NOZZLE EPX DP810/DP190/DP8005
Дюзи-смесители за пистолет за двукомпонентно лепило

 

 

S/W EPX PLUNGER III DP 810/DP 190/ DP 8005
Бутала за пистолет за смесване на двукомпонентни лепила

 

http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/pistolet_smesitel.png
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/nozzle.png
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/nozzle_190.png
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/nozzle_8005.png
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/Structural-Adhesive.png


Бутало за пистолет за DP 190

Бутало за смесване на двукомпонентно

лепило в пропорция 1:1/2:1.

Опаковка 40бр. в кашон

Цена лв./бр. без ДДС

11,20

Цена лв./бр. с ДДС

13,44

Бутало за пистолет за DP 8005

Бутало за смесване на двукомпонентно

лепило в пропорция 10:1.

Цена лв./бр. без ДДС

13,30

Цена лв./бр. с ДДС

15,96

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Супер бързо

Ниско-средно вискозно лепило с много висока скорост на
втвърдяване, подходящо за широка гама материали

Цена на дребно
без ДДС

14,95

Цена на дребно
с ДДС

17,94

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свързва киселини и порести повърхности, като пластмаса, гума,
кожа, метали, керамика и др. подобни.;

Свързва се в среда на ниска влажност.

Прозрачно след втвърдяване.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Якост при втвърдяване на продуктите – 21 N/mm2

Вискозитет – 90 cPs

Цвят – прозрачен

Максимална хлабина – 0,15мм

Работна температура – -50°C – +80°C

3М СЕКУНДНИ ЛЕПИЛА
 

СЕКУНДНО ЛЕПИЛО SF100
 

 

СЕКУНДНО ЛЕПИЛО SIGEL

http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/Structural-Adhesive.png
http://www.partners.bg/wp-content/uploads/2012/03/DP_8005_plunger.png


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Гел лепило

Високо вискозен гел, идеален за максимално запълване на фуги

Цена на дребно
без ДДС

17,60

Цена на дребно
с ДДС

21,12

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Некапещ

Подходящ за горни и вертикални повърхности

Позволява корекции след сглобяване

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Якост при втвърдяване на продуктите – 21 N/mm2

Вискозитет – 50 000 – 90 000 cPs

Цвят – прозрачен

Максимална хлабина – 0,50мм

Работна температура – -50°C – +80°C

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Активатор за секудни лепила

Цена на дребно
без ДДС

27,85

Цена на дребно
с ДДС

33,42

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ускорява скоростта на втвърдяване на лепилата (<5 сек.)

Безопасно за повечето пластмаси

Може да се използва за втвърдяване на по-дебел слой лепило.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химичен тип: на база на разтворител

Време за изсъхване – ~30 сек.

Активен (след като е нанесен) максимум 1 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Разтворител, който подпомага отстраняването на секундните
лепила.

Цена на дребно
без ДДС

10,95

Цена на дребно
с ДДС

13,14

 

 

 

АКТИВАТОР AC11 ЗА СЕКУНДНО ЛЕПИЛО
 

 

РАЗЛЕПВАЩА ТЕЧНОСТ AC68 ЗА СЕКУНДНО ЛЕПИЛО
 



ПАРТНЪРС ООД

Партнърс ООД e оторизиран дилър

на 3М за България. Предлага

отлично качество на самозалепващо

фолио за рязане и печат, винили и

аксесоари на най-добра цена.

Внасяме уникално по рода си фолио

за архитектурни декорации и дизайн

на стени и стъкла.

Лидери сме на пазара на материали

за автомобилен тунинг с богата гама

карбоново фолио и такова за

цялостно облепяне.

ПОСЛЕДНИ
ПУБЛИКАЦИИ

Интервю от Partners за
изложението …
04 ДЕК / 0 КОМЕНТАРИ

Забравете всичко,
което знаете за …
17 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

Вълна от Grand
емоции връхлетя …
15 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

Партнърс ООД

+ 449

След ене +1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Идеален за отстраняване на втвърдени/невтвърдени лепила от
работни повърхности и детайли

Разлепване (отлепване при неволно залепване на кожата).

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химичен тип: На база въглеводороди

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Повърхностен праймер за секундни лепила.

Цена на дребно
без ДДС

15,10

Цена на дребно
с ДДС

18,12

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Изменя повърхностната енергия на трудни за залепване пластмаси

Позволява залепване на полипропилен, полиетилен и силиконов
каучук.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химичен тип: Хептан базирана формула

Време за изсъхване: ~30 сек

Активен (след като е нанесен) максимум 8 часа.

 

AC77 ПРАЙМЕР ЗА СЕКУНДНО ЛЕПИЛО
 

"ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Харесва ми

1 629 души харесват "ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Социална приставка на Facebook

http://www.partners.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-partners-copis-2013/
http://www.partners.bg/3m-480cv3-%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%be/
http://www.partners.bg/%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%88%d0%be%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/


Осигуряваме най-модерните

технологии за производство на

табели и обемни букви - алурапид,

плексиглас, алуминиеви профили и

снап системи. Светодиоди от

Samsung LED - световен лидер.

Предоставяме пълен асортимент от

3М двойнозалепващи ленти, лепила,

абразиви, шкурки и специализирани

лепила на спрей.

Гранд тунинг шоу
Варна – …
08 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

АРХИВ

- Избор на месец -

ОПИТ И
СЪВЕТИ
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