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TISZTÍTÁS

SZERSZÁMKATALÓGUS
PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁMOK AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ,
ÜVEGFÓLIÁZÁSHOZ ÉS KŐVÉDŐ FÓLIÁZÁSHOZ

TISZTÍTÁS
VÁGÁS
TELEPÍTÉS
EGYÉB ESZKÖZÖK

1.

TISZTÍTÁS

TISZTÍTÁS

SMT-1100 | AVERY SURFACE CLEANER

SMT-1101 | AVERY ADHESIVE REMOVER

SMT-1130 | ORGANIC SURFACE CLEANER 0,75L

Olyan univerzális tisztítószert keres, ami nem hagy nyomot a felületen?
Az Avery Surface Cleaner egy nagyteljesítményű tisztítószer, amivel
minden szennyeződés egy mozdulattal eltávolítható, legyen az piszok,
wax, tectyl, szilikon, szilikon spray, stb. Ez a felhasználóbarát termék
kisebb ragasztónyomok eltávolítására is alkalmas.

Nem állítjuk, hogy olcsó, de működik. Az Avery Adhesive Remover egy
olyan magas teljesítményű tisztítószer, amivel biztosra veheti, hogy a
fólia eltávolítása után nem marad ragasztó a felületen.

Az Organic Cleaner tisztítószereket azért terveztük, hogy az iparban jelenleg használt, az emberi egészségre erősen ártalmas szerek helyett egy olyan lehetőséget kínáljunk, ami lényegesen
kevésbé egészségkárosító összetevőkből áll, valamint összetevőiknek gyártása és a keletkezett
hulladék kevésbé károsítja a környezetet. Koncentrált, magas etanoltartalmú felületi tisztítószer,
makacs szennyeződések eltávolításához.

SMT-1113 | AVERY SUPREME
WRAP CARE CLEANER / 946ML
Általános tisztítószer rendszeres használatra
- eltávolítja a piszkot, enyhe szennyeződéseket, ujjlenyomatokat a fóliáról.

SMT-1114 | AVERY SUPREME
WRAP CARE POWER CLEANER
/ 946ML
Extra erős tisztítószer a makacsabb szen�nyeződésekhez, mint például a madárürülék, kátrány- és gyantafoltok.

SMT-1115 | AVERY SUPREME
WRAP CARE SEALANT / 946ML
Védőréteget hoz létre a fólia felületén, így
a szennyeződések, a madárürülék és a fagyanta könnyebben eltávolítható.

SMT-1133 | CSAP
Csap az öt literes kiszerelésű Organic
Surface Cleaner kannáihoz.
Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

SMT-1132 | ORGANIC SURFACE
CLEANER 5L
Az SMT-1130 Organic Surface Cleaner gazdaságosabb, 5 literes kiszerelésű változata.

ÚJ

SMT-1102 | SOTT FÓLIAELTÁVOLÍTÓ 5L
SMT-1125 | FUSION EPIC ORANGE, 3,8 L-ES

SMT-1126 | HEXIS SHAG CLEANER 1L

Kimondottan üveg-, karosszériavédő- és autócsomagoló fóliák ragasztóinak feloldásához fejlesztett ragasztóeltávolító folyadék. Felpermetezés
után a Fusion Epic Orange elkezdi lebontani a ragasztóanyagot. A receptúra nem tartalmaz alkoholt, ammóniát vagy formaldehidet, valamint olajat
sem, ezzel elkerülve a felület zsírosodását. 3,8 L kiszerelés.

A Hexis autócsomagoló fóliák telepítése előtt kizárólag a Hexis Shag
Cleanert szabad használni, ugyanis ez az egyetlen tisztítófolyadék,
ami kompatiblis a Hexis fólia ragasztójával.

2.

Erős és hatásos szer autófólia eltávolításhoz, akár üvegről és fém felületekről is. A SOTT Film Remover fóliaeltávolítót öntapadó fóliák és PVCből, PVF-ből és poliuretánból készült matricák eltávolítására lett kifejlszetve. Azon fóliák eltávolítása, amelyek poliészterből készültek, vastagok
vagy többrétegűek (mint pl. a fényvisszaverő, kővédő, és laminált fóliák)
nehézkes lehetnek, vagy egyáltalán nem lehetséges ezzel a termékkel.
A Film Remover egy sűrített illékony folyadék, amely levegővel érintkezve
hamar megszárad. Száraz, porszerű réteget hoz létre, ami a fólia maradvánnyal együtt eltávolítható. A fóliaeltávolítási folyamat már azelőtt aktív,
hogy a Remover porréteggé alakulna.

SMT-1134 | ADAGOLÓ PUMPA
Adagoló pumpa az öt literes kiszerelésű
Organic Surface Cleaner kannáihoz.
Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

ÚJ

SMT-1150 | ATR SOLUTION
RAGASZTÓELTÁVOLÍTÓ 3,78L, 4 FLAKON/DOBOZ
Ez a ragasztóeltávolító koncentrátum az egyik legerősebb a kategóriájában! Feloldja a ragasztót, amikor érintkezik vele. Ipari erősségét
a legmakacsabb ragasztóeltávolítási munkákhoz fejlesztették ki. Nem
tartalmaz alkoholt vagy ammóniát, mégis átvág a ragasztón, lecsökkentve az eltávolításhoz szükséges időt.

3.
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SMT-1119 | YELLOTOOLS
NANOEX 250ML

SMT-1200 | VICTORY PENGÉZŐ
EGYENES 150MM

SMT-1201 | VICTORY PENGÉZŐ
80MM

SMT-1213 | MŰANYAG
PENGÉZŐ

PH-semleges tisztító folyadék, amely feloldja
a különböző bevonatokat, melyek csökkenthetik a fóliák tapadásának hatékonyságát.

Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen el
profi eszközöket használni! A világ vezető
profi pengézője 15 cm-es, egyenes fejjel rendelkezik.

8 cm széles, professzionális pengéző, ablaktisztításhoz. Méreténél fogva ideális autóüvegek tisztításához.

Műanyag nyél bármely 1”-es pengéhez.

SMT-1212 | MŰANYAG PENGE
Műanyag penge az SMT-1210-es eszközhöz. Tökéletesen használható sérülékeny felületekről történő ragasztó- és
fóliaeltávolításra. 100 darabos csomag.

SMT-1205 | SZÉNACÉL PENGE
VICTORY PENGÉZŐBE

25 db/csomag, 15 cm. Kétélű, gazdaságos
szénacél penge az SMT-1200-as termékhez.

10 db/csomag, 8 cm. Kétélű, gazdaságos
szénacél penge az SMT-1201-es termékhez.

SMT-1210 | HEAVY DUTY RAZOR
Fémtokos, 4 cm-es pengéző.

SMT-1211 | SZÉNACÉL PENGE

SMT-3141 | GATOR BLADE I

SMT-3142 | GATOR BLADE II

Egyélű szénacél penge az SMT-1210-hez és
SMT-1213-hoz. 100 darabos csomag.

Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag eszköz, ergonomikus markolattal.

Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag eszköz, ergonomikus markolattal.

4.

A felületbe égett szennyeződések teljesen
karcmentes eltávolítására szolgáló autós
gyurma.

ÚJ

ÚJ
SMT-1202 | SZÉNACÉL PENGE
VICTORY PENGÉZŐBE

SMT-1406 | HEXIS PROFI GYURMA
TISZTÍTÁSHOZ

SMT-1206 | SOTT THE WIDE
GRIPPER 10 CM SZÉLES
MŰANYAG PENGÉJŰ PENGÉZŐ

SMT-1207 |SOTT MŰANYAG
PÓTPENGE AZ SMT-1206
PENGÉZŐHÖZ

SMT-1307 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE BLUE 15CM

10 cm széles, teljesen műanyag pengéző, érzékeny felületekről is gyorsan és hatékonyan
eltávolítható vele mindenféle szennyeződés,
ragasztó maradvány. Előnye, hogy nem karcol
és nem rozsdásodik.
Pótpenge kapható hozzá SMT-1207 cikkszámon.

SMT-1206 „The Wide Gripper” műanyag
pengézőhöz tartozó 10 cm széles pótpenge,
25db/csomag kiszerelésben.

SMT-1308 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE BLUE 45CM

SMT-1309 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE ORANGE 15CM

SMT-1310 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE ORANGE 45CM

Magas minőségű alapanyagokból gyártott
lehúzó gumibetét, 45 cm hosszú, kék színű.

Magas minőségű alapanyagokból gyártott lehúzó gumibetét, 15 cm hosszú, narancs színű.

Magas minőségű alapanyagokból gyártott lehúzó gumibetét, 45 cm hosszú, narancs színű.

Keménység: 94.

Keménység: 85.

Keménység: 85.

Magas minőségű alapanyagokból gyártott
lehúzó gumibetét, 15 cm hosszú, kék színű.
Keménység: 94.
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SMT-3267 | YELLOTOOLS
YELLOBLADE ORANGE

SMT-3268 | YELLOTOOLS
YELLOBLADE HANDLE MINI

SMT-3269 | YELLOTOOLS
YELLOBLADE MINI

Jól csúsztatható kaparópenge, mely kellően puha ahhoz, hogy a fényezést ne sértse.
Tökéletesen illeszkedik az SMT-3266 nyélbe.

Ha nehezen hozzáférhető helyről, vagy kisebb
feliratot kell leszedni, akkor óriási segítség ez
az apró eszköz. SMT-3269-hez.

Betét kisebb feliratok lekaparására, tökéletesen illeszkedik az SMT-3268-ba, nem sérti a
fényezést, 4 éle van.

SMT-1302 | UNGER LEHÚZÓ 15 CM

SMT-1305 | UNGER LEHÚZÓ 20 CM

SMT-1306 | UNGER LEHÚZÓ 30 CM

Kb. 15-cm-es rozsdamentes acél csatorna és
puha gumi kasírozó.

Kb. 20-cm-es rozsdamentes acél csatorna és
puha gumi kasírozó.

Kb. 30-cm-es rozsdamentes acél csatorna
és puha gumi kasírozó.

SMT-1303 | UNGER LEHÚZÓ 45 CM

SMT-1304 | GUMIBETÉT
LEHÚZÓBA, 3,5 M

SMT-1301 | ERGONOMIKUS
UNGER PRO NYÉL

SMT-3266 | YELLOTOOLS
YELLOBLADE HANDLE NYÉL

Gumibetét UNGER lehúzókba, ablaktisztításhoz, nem pedig telepítéshez.

Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen el
profi eszközöket használni! A világ vezető
profi pengézője 15 cm-es, egyenes fejjel rendelkezik.

Végre egy vinil leszedésére gyártott kasírozó nyéllel, kényelmesebb és
gyorsabb eltávolítást tesz lehetővé. SMT-3267-hez.

Kb. 45-cm-es rozsdamentes acél csatorna
és puha gumi kasírozó.

SMT-1400B | 3M MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ
Mosható, újra felhasználható és antisztatikus kendő erős portalanító tulajdonsággal. Eltérő színekben kapható, így könnyű megkülönböztetni az eltérő
munkafázisokhoz tartozó törlőkendőket.
• SMT-1400G
• SMT-1400R
• SMT-1400Y

ÚJ

SMT-1300 | UNGER PRO NYÉL
Univerzális, gumibevonatú nyél. Számos
eltérő pengével használható: Clear Max, Blue
Max, Blue Squeegee Blade, illetve egyéb
hagyományos, rozsdamentes acél csatornájú
és puha gumibetétű kasírozók.

6.

SMT-1404 | PATENTKISZEDŐ
KÉSZLET 5 DB

5 és 11 részes, műanyag,
patentkiszedő készlet

SMT-1235 | GREEN WATER
BLADE GUMIBÓL KÉSZÜLT
KASÍROZÓ

SMT-1410 | DOORHANDLE
REMOVER KILINCSELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZKÖZ

Puha gumi kasírozó 25 cm-es pengével.
Segítségével könnyű eltávolítani a felesleges
vizet a karosszériáról. Ívelt alakjának köszönhetően ez a kasírozó nem hagy csíkot, az
eredmény tökéletesen fényes lesz.

A DoorHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz az ajtófogantyúk eltávolításához.

SMT-1411 | GRABHANDLE REMOVER, KAPASZKODÓELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZKÖZ
A GrabHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz a kapaszkodók eltávolításához.

7.

TISZTÍTÁS

VÁGÁS

ÚJ

ÚJ

SMT-1401 | SOTT MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

SMT-1402 | 3M SCOTCHBRITE SÚROLÓ SZIVACS

Egy teljesen szösz- és pormentes törlőkendő, ami a polírozás során
egyetlen szálat sem hullajt el. Ennek köszönhetően bármely felület tisztításához tökéletes. Ezen kívül rendkívül magas a nedvszívó képessége is.

Karcolásmentes súrolószivacs, ami tökéletes bármilyen felület tisztításához. Nedvesen nem fogja megkarcolni a felületet. Ideális kirakatok,
üveg, műanyagok, tisztításához, valamint a ragasztómaradványokat is
eltávolítja!

ÚJ

SMT-2408 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 50 CM
SMT-2409 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 150 CM
Speciális kialakítású alumínium vonalzó, amely védi a vonalzót leszorító kezet az esetleges vágásoktól. Az alja gumival borított, megakadályozva a
vonalzó elcsúszását.

ÚJ

SMT-1408 | SOTT SCOTCH-BRITE SÚROLÓ
- VÉKONY

SMT-1409 | SOTT SCOTCH-BRITE SÚROLÓ
- VASTAG

Ez a kiváló minőségű súroló tökéletesen eltávolítja a kemény szennyeződéseket és az apró sérüléseket autók és épületek ablakairól. A szivacs
kevesebb mint 2,5 cm vastag.

Ez a súroló tökéletes üvegtisztításhoz: tökéletesen eltávolítja a kemény
szennyeződéseket és az apró sérüléseket autók és épületek ablakairól.
Mérete miatt könnyen használható.

PPF
SMT-2110 | NT PMGA-EVO 2
Nem szereti az OLFA-t? Van alternatívánk: 9 mm-es kés rozsdamentes tokozással.

ÚJ
SMT-1412 | SOTT AUTÓCSOMAGOLÓ TISZTÍTÓ
SZIVACS - 2DB
Ez a speciális fehér szivacs eltávolít minden szennyeződést, ami a fólia
pórusaiba ragad és visszaadja annak az eredeti színét. Öblítsd le a fóliát
vízzel, és készen is van!

8.

ÚJ

ÚJ

SMT-1405 | PATENTKISZEDŐ KÉSZLET 11 DB

SMT-2106 | OLFA SILVER 1 KÉS

SMT-2107 | OLFA SAC 1 KÉS

11 részes, műanyag, patentkiszedő készlet

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális kés minden műhelybe.
Jobb- vagy balkezes használatra kifejlesztve. Az Olfa Silver 1 kés
a kétharmadánál támasztja ki a pengét az Olfa Silver 2 késtől eltérően.

Ez a rozsdamentes acél kés ultravékony kialakítással és 30 fokos pengével rendelkezik. Népszerű választás professzionális grafikusok és a
feliratkészítők körében.

9.

VÁGÁS

VÁGÁS

SMT-2100 | OLFA SILVER 2

SMT- 2101 | OLFA XA-1

SMT- 2102 | OLFA SPC-1

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális
kés minden műhelybe. Jobb- vagy balkezes
használatra kifejlesztve.

Ergonomikus kés gumibevonatú nyéllel.

Mindig a kocsiban felejti a kést? Próbálja ki ezt
a gazdaságos, műanyag nyelű terméket.

SMT-2200 | LUTZ TITAN BLADE 60°

PPF

Speciális titánium élű penge Solingenből, 60°-os éllel. A legélesebb penge az iparban, kimondottan
javasolt karosszériavédő fóliák vágásához, de minden vágás szebb, precízebb és professzionálisabb lesz ezzel a pengével. 10 darabos csomag.
TIPP: Számos telepítő azért szereti, mert még meleg állapotban sem gyűri a fóliát vágásnál.
Ha egyszer kipróbálja, minden más pengéről elfeledkezhet.

SMT- 2103 | OLFA ES-1/GREEN

SMT-2104 | OLFA 180 BLACK

SMT-2105 | OLFA PA-2

Törődik a környezettel? Minden műanyag alkatrész 100%-ban újrahasznosított anyagból
készül.

Kis igénybevételű vágásokhoz fejlesztett,
acél tokozású kés.

Soha ne maradjon penge nélkül! Ez a 9 mm-es,
többpengés kés akár 5 pengét is tartalmazhat –
ez 65 vágóelem.

TIPP: Ez a kés vastagabb műanyag tokkal
rendelkezik, így elcsúsztatható a fólián, ami
csomagoláskor nagyon hasznos tulajdonság.

TIPP: Az állványzaton állva vagy kötélen
lógva nagyon jól jöhet egy többpengéjű kés.

SMT-2111 | NT PRO A-1

SMT-2113 | OLFA A2 KÉS

SMT-2114 | NT A553P

SMT-2201 | LUTZ TITAN BLADE 30°

Számos telepítő úgy tartja, ez a legprofibb
kés, ami kapható. A pontosságot segítendő, a
penge fél szegmensenként mozgatható.

Általános funkciójú acélházas vágóeszköz,
műanyag markolatában gumi betéttel. Fém
zsebcsíptetővel és pengetörővel.

Több pengét lehet rögzíteni a markolatban,
így nem kell munka közben szétszedni a kést
penge cserélésekor.

30°-os penge, mely nagyon finom nyomással történő vágást tesz lehetővé, valamint nagyon könnyen
lehet ívelt vágásokat ejteni vele a kis találkozási szög miatt. Elsősorban precíziós vágásokhoz javasoljuk, 10 db penge egy csomagban.

PPF

TIPP: A legnépszerűbb pengénk, kővédő fóliák vágásához ideális, mivel könnyen lehet karcolni
a felületet egyenlő nyomással, valamint íveket végigvezetni a kis felfekvési szög miatt.

10.
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PPF
SMT-2124 | HEXIS SHAGCUT
LINER KÉS

SMT-2123 | BODYGUARD KNIFE
TEFLON KÉS

SMT-2208 | YELLOTOOLS
TITANBLADES BODYGUARD

SMT-2209 | PENGE AZ SMT-2110-BE, 10DB/DOBOZ,
BA15P

SMT-2210 | BA-50SS ROZSDAMENTES PUHA
PENGE, 50DB/DOBOZ

Autócsomagoláshoz és dekorációs anyagok
előkészítéséhez kifejlesztett kés, amely a speciális kivitelének köszönhetően csak a liner oldalát vágja át, anélkül, hogy a fóliában vagy a
ragasztóban kárt tenne.

A tökéletes kés autócsomagoláshoz és dekorációs anyagok előkészítéséhez. Speciálisan arra
tervezték, hogy kizárólag a liner oldalát vágja
át bármilyen ragasztós fóliának, anélkül, hogy
a fóliában, vagy a ragasztóban kárt tennénk. Ez
a teflonbevonatú kés végigcsúsztatható a ragasztón, nem hagy lenyomatot, vagy csíkozást
maga után.
Hozzá való penge: SMT-2208.

Extra éles titán pótpenge a YelloTools-tól,
SMT-2123-hoz, 10 db/csomag.

Az NT Cutter, japán prémium gyártó 30 fokos,erősített élű, borotvaéles
pengéje.

Az NT Cutter, japán prémium gyártó rozsdamentes, autóüveg fóliázáshoz
használható pengéje azoknak, akik nem elégedettek az Olfával.

SMT-2205 | OLFA SS PENGE

SMT-2120 | AVERY SNITTY

SMT-2417 | BLADEBREAKER PRO

SMT-2403 | YELLOTOOLS WRAPSLIPCUT CLIPPER

Hagyományos teherbírású, rozsdamentes,
törhető pótpengék. 50 darabos csomag.

A Snitty egy kompakt vágóeszköz öntapadó
anyagok vágásához.

SMT-2204 | PENGE
AZ SMT-2120-BA, 10DB/DOBOZ

A BladeBreaker Pro egy profi pengetörő eszköz. Széles nyílása megkönnyíti a pengék törését, gumibevonata pedig jóval ellenállóbbá teszi
a normál pengetörőkhöz képest. Az alján kis mágnes található, ami
a letört pengedarabokat az eszköz alján tartja, így nem szóródnak szét
a műhelyben.

Ívek mentén párhuzamos vágások eléréséhez tervezett szerszám.

Az Avery Snitty vinilvágóba való penge.

SMT-2206 | OLFA CS EXCEL
BLACK PENGE

SMT-2130 | YELLOTOOLS
FINGERTIP KNIFEPEN

SMT-2402 | YELLOTOOLS
BLADEBREAKER II

SMT-2412 | SENSORCUT FLEXI PARKOLÓSZENZOROK KIVÁGÁSÁHOZ HASZNÁLATOS SABLON

SMT-2413 | WRAP DEFENDER, KÉS BIZTONSÁGOS
VÁGÁSOKHOZ

Exkluzív kialakítás a maximális vágási teljesítményért. 50 darabos csomag.

Speciális kés, ujjra húzva
vágásokat tesz lehetővé.

Vége a szanaszét heverő pengedarabok időszakának,ezzel a szerszámmal mindig biztos
helyen tudhatod a használt pengedarabokat.

Ezzel az autócsomagoló szerszámmal tolatóradar érzékelő sablonok
vághatóak ki egyszerűen 13-25 mm átmérő között.

Speciális kés, amely megváltoztatja a munkavégzést, és csökkenti
a járműfesték, a tömítőgumi vagy a festetlen tartozékok károsodását.

12.

preciziós

13.

VÁGÁS

VÁGÁS

ÚJ

PPF
SMT-2300 | KNIFELESS TAPE
FINISH LINE 50M

SMT-2302 | KNIFELESS TAPE
DESIGN LINE 50M

SMT-2305 | KNIFELESS
TAPE PRECISION LINE 50M

A Finish Line Knifeless Tape segítségével
grafikus és autócsomagoló fóliák kés nélkül
vághatók. A legtöbb wrap-alkalmazáshoz
használható. Kényelmesen alkalmazható a
lökhárítók, kilincsek, tükrök, stb. körül.

Nyújtható, kontúrkövető, bármely irányban forgatható. Kitűnő választás, ha további lépések
nélkül akar hibátlan vágási eredményt elérni
minták és csíkok vágásakor.

Nyújtható, kontúrkövető, bármely irányban
forgatható. Kitűnő választás, ha további lépések nélkül akar hibátlan vágási eredményt
elérni minták és csíkok vágásakor. Segítségével grafikus- és autócsomagoló fóliák kés
nélkül vághatók.
A legtöbb wrap-alkalmazáshoz használható.
Kényelmesen alkalmazható a lökhárítók, kilincsek, tükrök, stb. körül.

SMT-2310 | WRAPCUT 3MM X 60M
A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autócsomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek
kifejlesztve. Az SMT-2310 WrapCut vágószalag 3mm széles, piros színű, alacsonyabb tapadású
ragasztószalagra van rögzítve. Ez a vágófonal vékonyságának köszönhetően a WrapCut termékek
közül a legalkalmasabb ívekre. A vágófonal mindig a szalag peremére esik, így a használatával elkerülhetőek a vágási hibák, a vágás minden alkalommal kifogástalan.

ÚJ
SMT-2404 | YELLOTOOLS
CUTGRIP
Univerzális, késekre húzható
jobb- és balkezeseknek egyaránt

markolat,

SMT-2405 | YELLOTOOLS
WRAPBEND-IT FLEXIBILIS
DRÓT
Flexibilis drót, alakzatok másolására fóliakivágáshoz.

SMT-2410 | FÉM HÁROMSZÖG
VONALZÓ
45 és 90°-os szögekkel rendelkező fém,
háromszög formájú vonalzó, beépített körökkel.

SMT-2311 | WRAPCUT PRO 4MM X 45M
A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autócsomagoló
fóliák penge nélküli vágásához lettek kifejlesztve. Az SMT-2311
WrapCut PRO vágószalag 4 mm széles, fehér színű, erősebb
tapadású ragasztószalagra van rögzítve. Az SMT-2310-hez
képest erősített vágófonallal rendelkezik. A jelentősen erősebb
ragasztónak köszönhetően problémás felületeken is azonnal
megtapad, de a szalag mégis könnyen, nyom nélkül újrapozícionálható.

ÚJ
PPF
SMT-2406 | YELLOTOOLS
FINELINE 6MM × 33M

SMT-2407 | FINELINE RAGASZTÓSZALAG KÉK 3MM X 33M

Matt polipropilén maszkolószalag, ami a hajlatokban könnyen hajlik és könnyen szakad. Vágjon
közvetlenül a járművön, biztonságosan.

Matt polipropilén maszkolószalag, ami a hajlatokban könnyen hajlik és könnyen szakad.
Vágjon közvetlenül a járművön, biztonságosan.

14.

ÚJ

SMT-2419 | PROCORNER TOOL

SMT-2312 | WRAPCUT WIRE 4MM X 45M

Speciális eszköz apró sarkak, különböző méretű szögek és tolatóradar érzékelő sablonok
pontos kivágásához

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális kés minden műhelybe. A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autócsomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek
kifejlesztve. Az SMT-2312 WrapCut WIRE vágószalag 4mm széles, fehér színű, erősebb tapadású ragasztószalagra van rögzítve.

15.
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ÚJ

ÚJ

SMT-3100 | AVERY SQUEEGEE
PRO

SMT-3101 | AVERY SQUEEGEE
PRO FLEXIBLE

SMT-3102 | AVERY SQUEEGEE
PRO RIGID

SMT-3100B | AVERY SQUEEGEE
PRO FILCES KASÍROZÓ, KÉK

SMT-3100YT | YELLOTOOLS PROBASIC BLUE 4” KASÍROZÓ
SMT-3101YT | YELLOTOOLS PROBASIC GREEN 4” KASÍROZÓ

A Squeegee Pro egy közepesen hajlékony
kasírozó, ami sík és enyhén ívelt felületeken is
igen hatékony. Nagyszerű választás autócsomagoláshoz és mindennapos alkalmazáshoz,
mint például fali panelek.

A Squeegee Pro Flexible egy puhább és hajlékonyabb eszköz, mint az SMT-3100, ami
különösen ívelt felületeknél, például a kerékívnél és lökhárítóknál jó választás.

A Squeegee Pro Rigid a legmerevebb kasírozó az Avery Dennison kínálatában, amit kifejezetten vastag és merev, magas teljesítményű
termékek (például Conform Chrome fóliák) sík
felületekre való telepítéséhez fejlesztettek ki.

A Squeegee Pro egy közepesen hajlékony
kasírozó, ami sík és enyhén ívelt felületeken
is igen hatékony. Nagyszerű választás autócsomagolásokhoz és mindennapos alkalmazáshoz, mint például fal panelek.
Flexilibilisebb, mint az SMT-3100. Midflex

A YelloTools ProBasic 4” 10 cm széles fejű kasírozó, melynek szélei eltérő szöggel rendelkeznek.
ProBasic Blue: 62” keménységű, ProBasic Green: 40” keménységű
Ajánlott filc:
Monkey Strips (SMT-3422)
YelloStripe BigBuffer Micro 3 (SMT-3491, nedves telepítés)
YelloStripe BigBuffer Microfine 3 (SMT-3492, nedves telepítés)
YelloStripe SlimSkin MicroFine 3 (SMT-3493, száraz telepítés)
YelloStripe SlimSkin Micro 3 (SMT-3494, száraz telepítés)

ÚJ
SMT-3103 | 3M ARANY

SMT-3104 | 3M KÉK

SMT-3110 | NYLON KASÍROZÓ

A 3M arany kasírozót ablakfóliák, vinil grafikák, karosszériavédő-fóliák és autócsomagolók telepítéséhez használják. Az arany kasírozó kevésbé hajlékony, mint az SMT-3104.

A 3M kék kasírozót ablakfóliák, vinil grafikák,
karosszériavédő-fóliák és autócsomagolók
telepítéséhez használják. A kék kasírozó
hajlékonyabb, mint az SMT-3103.

Ez a nylon-borítású, extra tartós kasírozó ideális választás közepes és nagy nehézségű fóliákhoz, grafikákhoz, vinilekhez és szalagokhoz.

SMT-3121 | UNIVERZÁLIS
LAPKASÍROZÓ

SMT-3111 | ECO KASÍROZÓ

SMT-3126 | SPECIÁLIS PUHA
KASÍROZÓ ÉLEKRE

SMT-3160 | YELLOTOOLS ALLSTAR BLUE
SMT-3161 | YELLOTOOLS ALLSTAR GOLD

Egyedi, gumi és műanyag keverékéből készített kasírozó kimagasló rugalmassággal. Ívelt
felületekhez kitűnően alkalmazható.

Ez a nagyobb méretű kasírozó, mélyebben ül a tenyérbe, így nagyobb munkáknál kevésbé terheli az ízületeket. A lekerekített él segíti a gyűrődésmentes
telepítést, mivel a kasírozó mindig 30 fokos szögben találkozik a fóliával.

Ez az egyszerű, 10 cm-es kasírozó sokoldalúan felhasználható. Erős tartású, univerzális
kasírozó, ami ablakfóliákhoz, vinil grafikákhoz,
karosszériavédő- és autócsomagoló fóliákhoz
is használható.

16.

Magas minőségű, gazdaságos kasírozó általános használatra. Ideális választás könnyű
és közepes nehézségű fóliákhoz, vinilekhez,
szalagokhoz és nyomásérzékeny alkalmazásokhoz.

ÚJ

SMT-3122 | YELLOTOOLS PROWRAP BLUE 62” TRAPÉZ ALAKÚ KASÍROZÓ
SMT-3123 | YELLOTOOLS PROWRAP GREEN 40” PUHA, TRAPÉZ ALAKÚ KASÍROZÓ
A ProWrap Blue kasírozó formájából adódóan alkalmasabb autócsomagolók kasírozására. 62” keménységű.
Ajánlott filc:
Monkey Strips (SMT-3422)
YelloStripe BigBuffer Micro 3 (SMT-3491, nedves telepítés)
YelloStripe BigBuffer Microfine 3 (SMT-3492, nedves telepítés)
YelloStripe SlimSkin MicroFine 3 (SMT-3493, száraz telepítés)
YelloStripe SlimSkin Micro 3 (SMT-3494, száraz telepítés)

SMT-3178 | PRO BASIC GOLD 4” KEMÉNY
SMT-3179 | PRO BASIC BLUE 4” FÉLPUHA
KASÍROZÓ
Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi vágású kasírozó. Kiváló
sarkok kasírozásához, vagy Cover Styl’ anyagok telepítéséhez.

17.
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ÚJ

SMT-3146 | TEFLON CARD BLUE PT
SMT-3173 | TEFLON CARD PINK PT
SMT-3174 | TEFLON CARD SILVER PT
SMT-3176 | TEFLON CARD GOLD PT

SMT-3107 | TEFLON CARD BLACK PT
SMT-3106 | TEFLON CARD WHITE PT

A különböző keménységű, 6 színben elérhető Pro Tools Now teflonos kasírozók gyártásakor speciális csúszást segítő adalék kerül a granulátumba, ezzel
elősegítve a könnyebb használatot. A kék és a fekete kasírozók puhábbak a fóliák karcmentes rétegénél, így fizikailag sem képesek karcot ejteni. Keménységi
sorrend puhától a keményig: kék, fekete, fehér, rózsaszín, arany, ezüst

SMT-3105 | LIL CHIZLER

SMT-3109 | THE CHIZZLER

SMT-3140 | DURA CHISEL

Ideális matricák, fóliák és ragasztó eltávolításához, érzékeny felületekről. Segítségével a
kisebb gyűrődések és légbuborékok is kasírozhatók.

Ez a polikarbonát eszköz nélkülözhetetlen
az anyagok eltávolításában és szűk sarkokba való telepítésében.

Erősített élű műanyag lap, fóliák eltávolításához
fejlesztve. Hasonló, mint a Lil Chizler, csak vastagabb az éle.

Tipp: Akár serpenyők tisztítására is alkalmas – tényleg!

Tipp: Merev, a Lil Chizlernél keményebb
a széle – nem olyan éles, de tartósabb.

SMT-3145 | YELLOW CHIZLER
SOFT

SMT-3113 | THE CONQUERER

SMT-3114 | BLUE CONQUERER

A Conquerer az eredeti, sarkok eléréséhez
használatos eszköz. Egyik végén puha kasírozó, a végeken hegyes él található, így egy
sokoldalú eszköz lehet minden szerszámkészletben.

Az eredeti Conquererhöz (SMT-3113) hasonló,
de kissé keményebb a nagyobb kasírozó erő
elérése érdekében.

SMT-3119 | EZ REACHkasírozó

SMT-3120 | GREEN CONTOUR

Sima éleinek és precíziós hegyének köszönhetően ezzel az eszközzel a legszűkebb helyeken is lehetséges a fólia telepítése és a
gyűrődések kikasírozása.

Azokhoz a konkáv felületekhez fejlesztették ki,
amikkel minden telepítő nap mint nap találkozik. Kitűnően megfelel ablakfólia, karosszériavédő fólia és vinil telepítésekor. Nyújtott,
háromszög alakú formája miatt minden nehezen elérhető helyre elér.

ÚJ

SMT-3150 | YEL-LO PLEK KEMÉNY, TEFLONOS KASÍROZÓ 93” (FEHÉR)
SMT-3147 | YEL-LO PLEK NAGYON PUHA KASÍROZÓ 35” (FEKETE)
SMT-3148 | YEL-LO PLEK KÖZEPES KEMÉNYSÉGŰ KASÍROZÓ 72” (ARANY)
SMT-3149 | YEL-LO PLEK PUHA, FLEXIBILIS KASÍROZÓ 40” (ZÖLD)

Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely
könnyen befér a nehezen elérhető helyekre.

Ezt a több funkciós kasírozót üvegfóliázáshoz, autócsomagoláshoz és kővédő telepítéséhez egyaránt lehet használni. Keskeny és enyhén ívelt felületekhez, valamint mélyedések és gumitömítések kiemelésére alkalmas. 35”-nagyon puha, 72”-közepes, 40”-puha, flexibilis

ÚJ

SMT-3151 | YEL-LO PLEK BLADE GOLD KASÍROZÓ
SMT-3152 | YEL-LO PLEK BLADE ORANGE KASÍROZÓ

SMT-3186 | FELTBLOC 050S
FILC KASÍROZÓ

A Yel-Lo Plek Blade egy még vékonyabb változat, mint a Yel-Lo Plek kasírozók. Keskeny, szűk területekhez lett kifejlesztve, tömítések kiemelésére
és mélyedésekbe való bedolgozására is használható.

Ezt a puha filcet a karcolások elkerülésére
fejlesztették ki. Használata karosszériavédő
fóliák és vinil grafikák esetén javasolt.

18.
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SMT-3125 | YELLOW CONTOUR
Univerzális kasírozó, mely minden fóliához
használható, különösen kedvelt az üvegfóliások körében.

SMT-3143 | PLATINUM
CONTOUR

SMT-3112W | TÖMÍTÉSTOLÓ
LÉC, FEHÉR

SMT-3184 | YELLOTOOLS APE
DUORED KASÍROZÓ

Univerzális kasírozó, különösen kedvelt üvegfóliások körében.

Az ajtóüveg-tömítéseknél, letekerhető ablakok
esetében megkönnyíti a fólia telepítését.

Tökéletesen beleillik a kezedbe, rögtön kényelmes vele dolgozni. A kétrétegű szerkezetnek köszönhetően stabil és rugalmas egyszerre. A különböző élcsiszolások (30, 45, és 90 foknál) különböző
mértékű nyomás kifejtését teszik lehetővé. Segítségével ablakfóliázás közben a folyadékot egyszerűen ki lehet dolgozni a fóliából, a nyomás pedig könnyen növelhető a kasírozó forgatásával. A DuoRed lágyabb, mint a hozzá hasonló DuoGreen kasírozó.

SMT-3185 | YELLOTOOLS APE
DUOGREEN KASÍROZÓ

ÚJ
ÚJ

ÚJ

SMT-3112B | TÖMÍTÉSTOLÓ
LÉC, KÉK

SMT-3115 | SOTT THE HUSTLER
KASÍROZÓ

SMT-3116 | THE FACTOTUM II
KASÍROZÓ

Az ajtóüveg-tömítéseknél, letekerhető ablakok esetében megkönnyíti a fólia telepítését.

Ez az egyedi formájú kasírozó minden telepítő számára elengedhetetlen. Különböző
oldalai lehetővé teszik, hogy a fóliát úgy illesszük be gumi alá, tükör házba, vagy tetőcsomagtartó alá, hogy az ne sérüljön.

Ez az eszköz a tökéletes megoldás azokhoz a nehezen elérhető helyekhez, amikkel
minden telepítő rendszeresen találkozik. Két
különböző formájú végének köszönhetően
nincs olyan rés, ami problémát jelentene. Erős
és flexibilis.

ÚJ
SMT-3162 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S32
SMT-3163 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S40
SMT-3117 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S65
A Pro Wrap Betty-t kifejezetten az autók csomagolására fejlesztették ki, az új 30°-os formának köszönhetően. Mindig megfelelő szögben fog a kasírozó a
fóliával találkozni ennek a szerszámnak köszönhetően.

20.

PPF

PPF

PPF

PPF

SMT-3182 | PPF SANDWICH 4”
KASÍROZÓ
Ez a kasírozó, amely bár szokatlanul vékony,
mégis meglepően stabil, kiválóan alkalmazható
karosszériavédő fóliák kasírozásához.

ÚJ
PPF

ÚJ
PPF

SMT-3194 | GREEN PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ
SMT-3195 | YELLOW PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ
SMT-3188 | PINK PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ
PPF kasírozó kifejezetten karosszériavédő fólia telepítésekhez ajánlott eszköz, segítségével nagyon egyszerű és gyors a telepítés, 10 cm-es mérete
kényelmes használatot biztosít.
Zöld 85-ös kenyénységű
Sárga 80-as keménységű
Pink 90-es keménységű

PPF

PPF

SMT-3314 | APE FOAM POTION,
TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER

SMT-3315 | APE APPLE POTION,
TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER

Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ennek a semleges
pH értékű „habnak” a használata kővédő fólia telepítésekor semmihez sem
hasonlítható! Biológiailag lebomló, bőrbarát, és klinikailag tesztelt. Gyors
tapadást tesz lehetővé a kasírozás után; nem tartalmaz alkoholt; könnyen
kimosható. Használatához habosítófejes permetező szükséges.
Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.

Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ez a folyadék lehetővé teszi a fólia könnyű „siklását”, és a gyors korrigálást és ragasztást.
A fólia eltávolítása rövid idő elteltével is lehetséges, így könnyű az esetleges
korrekció vagy változtatás. Biológiailag lebomló, bőrbarát, semleges pH értékű, és klinikailag tesztelt.
Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.

21.

TELEPÍTÉS

TELEPÍTÉS

PPF

PPF

PPF
PPF

SMT- 3168-15 | PPF HORNET 15CM
SMT- 3168-10 | PPF HORNET 10CM

SMT-3224 | THE REACH
KASÍROZÓ

SMT-3258 | MAGNUM RED LINE
SQUEEGEE BLADE

A hátsó szélvédők aljának kasírozása embert
próbáló feladat sedan járművek esetében.
Ez a forradalmi szerszám minden eddiginél
jobban megkönnyíti az anyag eldolgozását a
nehezen elérhető helyeken.

Ez az óriás kasírozó arra lett kitalálva, hogy
megkönnyítse a nehezen elérhető hátsó szélvédőkön végzett fóliázást. Párosítsa a Fusion
Auto Stretch nyéllel, ez jelenleg az ipar leghatékonyabb kombinációja.

A Fusion Tools legújabb kasírozója, amit kimondottan nehezen elérhető hátsó szélvédőkhöz
fejlesztettek. Emellett az összes korábbi megoldás csak játékszer.

SMT-3308 | ORGANIC PPF GEL 5L

SMT-3215 | SCRUBBER

Karosszériavédő fóliákhoz kifejlesztett telepítő gél. Az iparban jelenleg használt, az emberi egészségre erősen ártalmas szereknél
lényegesen kevésbé egészségkárosító összetevőkből áll, valamint
összetevőiknek gyártása és a keletkezett hulladék kevésbé károsítja
a környezetet.

Segítségével elérhetők a hangszórók és féklámpák mögötti területek, és eltávolítható a
hátsó, ívelt ablak alsó részén visszamaradó
ragasztó.

SMT-3164 | YELLOTOOLS
YELLOMINI HANG-LOOSE 45

SMT-3165 | YELLOTOOLS
YELLOMINI HANG-LOOSE 90

Hajlított végű kasírozó lap, 45 fokos. Nehezen elérhető helyeken a fólia lekasírozására
fejlesztett kasírozó.

Hajlított végű kasírozó lap, 90 fokos. Nehezen
elérhető helyeken a fólia lekasírozására fejlesztett kasírozó.

SMT-3166 | YELLOTOOLS
ALLSTAR BLUE

SMT-3167 | YELLOTOOLS
YELLOMINI GOLD

MT-3200 | ÖTÉLŰ SZERSZÁM

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi
vágású kasírozó.

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi
vágású kasírozó.

SMT- 3168-5 | PPF HORNET 5CM
SMT- 3168-1,2 | PPF HORNET 1,2CM

A vízlepergető karosszériavédő fóliák megjelenésével puhább kasírozókra van a telepítőknek szüksége, ebből a felismerésből született a PPF Hornet, ami
két puha kasírozó betét egy keményebb piros hordozóra olvasztva. 4 méretben érhető el.

ÚJ

PPF

SMT-3303 | SPIDER SPIT VÍZADALÉK FÓLIÁK
TELEPÍTÉSÉHEZ, 3,8L
A Spider Spit speciálisan PPF-ekhez és nedves telepítésű fóliákhoz
lett kifejlesztve. Nem tartalmaz szemcséket, zsírtalanítókat, lanolint
vagy erős vegyszereket, amelyek gyengítenék a fólia teljesítményét.
Csúszik, amikor kell, és gyorsan tapad.

SMT-3296 | FUSION AUTO
STRETCH COMBO NYÉL +
BETÉT

PPF

PPF

PPF
SMT-3304 | HEXIS GEL 1L
SMT-3305 | HEXIS GEL 5L
A Hexis Bodyfence karosszériavédő fóliához kifejlesztett telepítő gél.
Óriási előnye, hogy nem kell kacsaúsztatót csinálnia a műhelyéből, vagy
egy szalon átadójából, miközben nem szárad ki adott helyeken, ezzel
egyszerűbbé és szebbé teszi a munkát.

22.

SMT-3301 | FUSION ALL TYPE, 3,8 L
Mindennemű ragasztóanyaggal kompatibilis vízadalék, legyen szó üveg-,
dekorációs-, vagy karosszériavédő fóliákról, a Fusion All Type egyszerre
használható felületelőkészítő tisztításra és kasírozáskor vízadalékként. 5
szűrési eljáráson megy keresztül a gyártás során, valamint biológiailag lebomló, így teljesen környezetbarát. Erős sűrítmény, nagyon gazdaságos.

Az ötélű szerszám vágásvezetőként, illetve
papírtörlőbe csavarva a víz eltávolítására is
használható.
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A Bob Williams által tervezett Pro Tools Now szerszámok 1991 óta segítik a telepítők munkáját. Mindegyik szerszámot Bob tervezi személyesen, aki 3
évtizede maga is telepít, így a szerszámok gyakorlati igények alapján születtek. A Pro Tools Now
eszközök folyamatosan fejlődnek, ahogy az autóiparban egyre komplikáltabb formákkal találkozunk,
valamint a kezdeti üvegfóliázás kibővült karosszériavédő- és autócsomagoló fóliákkal, melyek külön
szerszámokat igényelnek.

SMT-3128 | 4” SPEED WING LIME
SMT-3129 | 6” SPEED WING LIME

SMT-3427 | SUNNY TUCKER

SMT-3201 | RED TITAN

SMT-3202 | SLAMMER

SMT-3203 | QUICK FOOT BLUE

A Sunny Tucker egy speciálisan autócsomagolásokhoz tervezett szerszám. Az egyik vége tökéletesen alkalmas nehezen elérhető élek
kasírozásához, mint például az ajtóívek és a lámpák körüli karosszéria
ívek. A másik fele szintén nehezen elérhető helyeken teszi a kasírozást
egyszerűbbé.

Messzire elér, merev szerkezetével több víz
távolítható el, egyedi kialakítása révén pedig
könnyen megemelhetők az ajtók belső és
külső tömítései.

Sarkok és tömítések mentén történő tisztításhoz, az élek mentén a víz eltávolításához,
valamint a hátsó ablakok és hegyesszögek
könnyű eléréséhez használható.

Egy merev, nyeles kasírozó olyan munkákhoz,
ahol viszonylag messzire kell elérni. Keskeny,
borítás nélküli nyéllel.

SMT-3206 | SIDE SWIPER

SMT-3207 | BULLDOZER

SMT-3208 | SLIM FOOT

Ez a kasírozó a féklámpák mögött és a hátsó
ablakok alsó részének elérésére ideális.

A Bulldozer autófólia-telepítéseknél használatos, segítségével az olyan nehezen elérhető
területeket is elérheti, mint a hangszórók és a
féklámpák mögötti terület, az alacsony szögek
és hátsó ablakok. A kasírozó 15 cm-es, az
eszköz teljes hossza 38 cm.

A Slim Foot keskeny kialakítása révén szűk
nyílásokba is elér. Ez a bordázatlan kasírozó
segít benyúlni a féklámpák mögé, vinil markolata pedig biztos fogást garantál.

SMT-3209 | SILVER SECURITY
KASÍROZÓ

SMT-3210 | SILVER SECURITY
BETÉT

SMT-3214 | AVERY FLEXTREME

A kényelmes, ergonomikus nyéllel ellátott kasírozót kifejezetten biztonsági fóliák telepítéséhez fejlesztették ki. Az ívelt nyél miatt nagyobb
nyomás éri a felületet, így kevésbé fárasztó,
könnyebb és jobb telepítés kivitelezhető.

A 20 cm-es Silver security kasírozóba való
pótbetét (SMT-3209).

SMT-3130 | 4” SPEED WING LEMON
SMT-3131 | 6” SPEED WING LEMON

SMT-3132 | 4” SPEED WING
CHERRY
SMT-3133 | 6” SPEED WING
CHERRY

Egyik oldalán egyenes, másikon enyhén ívelt kasírozó lap, magas minőségű alapanyagokból, a jól csúsztathatóság érdekében. Elérhető 10 és 15 cm
széles kivitelekben.

SMT-3134
SMT-3135

GRIP-N-GLIDE YELLOW
GRIP-N-GLIDE ORANGE

SMT-3136
SMT-3137

GRIP-N-GLIDE YELLOW BETÉT
GRIP-N-GLIDE ORANGE BETÉT

A 6 mm vastag kasírozó betét maximális folyadékkasírozást tesz lehetővé. Tökéletesen illeszkedik az SMT-3134 és SMT-3135 markolatába. Nedves és
száraz telepítéshez is alkalmas.
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A FleXtreme egy speciálisan vinil grafikákhoz
kifejlesztett mikro-kasírozó. A kék (keményebb)
FleXtreme a szűk hajlatokban és széleken való,
illesztésmentes telepítéshez használható. A piros (puhább) FleXtreme az autók szűk, konkáv
részein ideális.
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SMT-3226-20 | FUSION HANDLE 20CM
SMT-3226-12,5 | FUSION HANDLE 12,5CM
SMT-3226-12,5S | FUSION HANDLE SHORT 12,5CM
A Fusion Handle sorozat a Fusion kasírozóihoz fejlesztett egyedi nyél, amely maximális tartást biztosít a betétnek. Elérhető 12,5 cm és 20 cm
széles betétekhez, valamint rövidített nyéllel a nehezebben elérhető helyekre.

SMT-3256-20 | FUSION ORANGE CRUSH,
BEVEL, 20CM
SMT-3256-12,5 | FUSION ORANGE CRUSH,
BEVEL, 12,5CM
A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület
üvegfóliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt
az ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje.

SMT-3225 | FUSION ORANGE CRUSH,
CROPPED, 12,5CM
A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület
üvegfóliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt az
ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje.

SMT-3291-20 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 20CM
SMT-3291-12,5 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 12,5CM

SMT-3292-20 | FUSION STRETCH 20CM
SMT-3292-12,5 | FUSION STRETCH 12,5CM

SMT-3257 | FUSION CLEAR CRUSH,
BEVEL, 12,5CM

SMT-3254-20 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 20CM
SMT-3254-12,5 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 12,5CM

A 3/8” vastag Red Line Extractor betétekhez készült nyél, a legvastagabb
biztonsági fóliák kasírozásához.

Különleges hosszított, 37 cm hosszú nyél Fusion kasírozó betétekhez,
kétkezes kasírozást tesz lehetővé, még jobb vízkiszorítást eredményezve.

Autóüveg fólia kasírozására tervezett kasírozó betét, mely kellően rugalmas, hogy jól kövesse az íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű
kasírozásra. Elérhető négyzet és trapéz formában is.

Épület üvegfóliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású, tökéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepítéséhez.
A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő adalékkal
készül. Elérhető élezett, trapéz változatban is, beleillenek a sztenderd
Fusion nyelekbe.

SMT-3293-20 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 20CM
SMT-3293-12,5 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 12,5CM

SMT-3294 | FUSION 5 SHORTY

SMT-3227 | FUSION FLAT OUT, CROPPED, 12,5CM

Kimondottan autóüveg fóliázáshoz fejlesztett nyél, semmi nem áll ki a
felületéből, amivel meg tudnánk sérteni az autó elemeit.

Épület üvegfóliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású,
tökéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepítéséhez. A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő
adalékkal készül. Elérhető élezetlen és élezett, trapéz változatban is,
beleillenek a sztenderd Fusion nyelekbe.

SMT-3255-20 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 20CM
SMT-3255-12,5 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 12,5CM

Hosszított (37 cm) kasírozó nyél, kétkezes kasírozást tesz lehetővé. Kimondottan javasolt anti graffiti, vastag biztonsági, vagy szélvédő védő
fóliákhoz.
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Az ipar két legkedveltebb kasírozójának összeolvasztott változata.
Az egyik oldala narancs, 85-ös keménységű él, a másik oldalon kék,
95-ös keménységű él.
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SMT- 3280-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE
WHITE 9CM
SMT- 3280-14 | FUSION TURBO PRO HANDLE
WHITE 14CM
SMT- 3280-20 | FUSION TURBO PRO HANDLE
WHITE 20CM

SMT- 3281-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE
GREY 9CM
SMT- 3281-14 | FUSION TRUBO PRO HANDLE
GREY 14CM
SMT- 3281-20 | FUSION TRUBO PRO HANDLE
GREY 20CM

A Fusion Turbo Pro sorozat 6-féle keménységben érhető el, a világ első fröccsöntéssel készült ilyen jellegű kasírozója, mely más gyártmányokhoz
képest sokkal homogénebb szerkezetet, jobb csúszást és tartósságot biztosít. Mindegyik szín elérhető 3 méretben, bármelyik tetszés szerint vágható.
Kétfajta markolat is elérhető hozzájuk. A keskenyebb fehér markolatot azoknak ajánljuk, akik csak az ujjakkal akarják tartani a kasírozót, míg a vastagabb szürke markolatot azoknak, akik tenyérben fogják a kasírozót.

PPF
PPF

PPF
SMT-3250-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR
¼”, BEVEL, 20CM
SMT-3250-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR
¼”, BEVEL, 12,5CM

SMT-3251-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR
¼”, CROPPED, 12,5CM

A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízkiszorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele használható, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb
vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.

SMT-3252-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR
¼”, NO BEVEL, 20CM
SMT-3252-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR
¼”, NO BEVEL, 20CM

SMT-3253-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR
3/8”, NO BEVEL, 20CM
SMT-3253-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR
3/8”, NO BEVEL, 12,5CM

A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízkiszorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele használható, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok.
Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a
legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony
velük a munkavégzés.

50%-kal vastagabb, mint a normál Red Line Extractor sorozat, kimondottan vastag, biztonsági fóliák kasírozására fejlesztve. A legmagasabb
vízkiszorításra képesek az iparban. A Fusion Big Mouth nyelekbe való betéttípusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek
képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és
hatékony velük a munkavégzés.
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SMT- 3270-9 | FUSION TURBO
PRO PINK 9CM
SMT- 3270-14 | FUSION TURBO
PRO PINK 14CM
SMT- 3270-20 | FUSION TURBO
PRO PINK 20CM

SMT-3271-9 | FUSION TURBO
PRO GREEN 9CM
SMT-3271-14 | FUSION TURBO
PRO GREEN 14CM
SMT-3271-20 | FUSION TURBO
PRO GREEN 20CM

SMT-3272-9 | FUSION TURBO
PRO BLACK 9CM
SMT-3272-14 | FUSION TURBO
PRO BLACK 14CM
SMT-3272-20| FUSION TURBO
PRO BLACK 20CM

SMT- 3273-9 | FUSION TURBO
PRO YELLOW 9CM
SMT- 3273-14 | FUSION TURBO
PRO YELLOW 14CM
SMT- 3273-20 | FUSION TURBO
PRO YELLOW 20CM

SMT- 3274-9 | FUSION TURBO
PRO ORANGE 9CM
SMT- 3274-14 | FUSION TURBO
PRO ORANGE 14CM
SMT- 3274-20 | FUSION TURBO
PRO ORANGE20CM

SMT- 3275-9 | FUSION TURBO
PRO RED 9CM
SMT- 3275-14 | FUSION TURBO
PRO RED 14CM
SMT- 3275-20 | FUSION TURBO
PRO RED 20CM
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SMT-3213 | UNGER + BLUE MAX

SMT-3211 | BLUE MAX

Használatra kész telepítő kasírozó: a Blue
Max (SMT-3211) és egy speciálisan kialakított Unger Pro nyél kombinációja.

Autóra és sík üvegre telepített fóliák kasírozója. Keményebb, mint az SMT-3212 kasírozó,
így tökéletes megoldás a víz eltávolítására.

SMT-3222 | BLUE MAX
KASÍROZÓ EGYENES
Az üvegfóliázó szakemberek egyik alapszerszáma, a Blue Max nagyon jól alkalmazható
nagy mennyiségű víz kiszorítására telepítés
során. Lecsapott élű változat, egyenes oldalakkal.

SMT-3228 | FUSION HAND DEE
A normál kasírozó nyelekkel nem lehetett
nehezen elérhető helyekhez beférni, így
született a Fusion Hand Dee első változata.
Később két mágnest is építettek bele, hogy
segítsen a fóliát pozícionálni kasírozások
közben.

PPF

PPF

SMT-3229 | FUSION PINK
CLEAN, CROPPED, 12,5CM

SMT-3170 | FUSION PPF BLACK
OUT, CROPPED, 12,5CM

Főként tisztításra tervezett kasírozó betét,
mely a legpuhább a Fusion Tools kínálatában. Jól csúszik a felületen, nem karcol.

Kimondottan karosszériavédő fóliák telepítésére tervezett kasírozó betét, de az autóüveg fóliások is hamar megszerették. Erős
csúszás-segítő adalékainak köszönhetően
nagyon jól csúszik a karosszériavédő fóliák felületén. A Fusion Hand Dee mágneses
nyél használatát javasoljuk ehhez a betéthez,
amelynek segítségével kasírozás előtt rögzíteni tudjuk a fóliát.

PPF
SMT-3223 | BLUE MAX
KASÍROZÓ SZÖGLETES
SARKOKKAL
Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely
könnyen befér a nehezen elérhető helyekre.

SMT-3218 | THE EXTRUDER

SMT-3219 | KÉK GUMIBETÉT

Unger nyélbe (SMT-1300) való alumínium
profil, mely extra széles, 20 centis kasírozó
fejet eredményez nagyon jó tartással. A nyél
és a gumibetét külön megvásárolandó.
Hozzá tartozó gumibetét: SMT-3219

Az SMT-3218, The Extruder, profilba tartozó
kasírozó betét.

SMT-3171 | FUSION PPF BLACK OUT, BEVEL,
12,5CM
Karosszériavédő fóliák telepítéséhez tervezett kasírozó, erős
csúszás-segítő adalékokkal.
Tökéletesen illeszkedik a Fusion Hand Dee nyélbe.

ÚJ

PPF
SMT-3234 | STROKE DOCTOR
Különleges formájának köszönhetően nehezen elérhető helyeken is egyenletes nyomást
biztosít a kasírozás során. Az erre a célra
tervezett Fusion betétekkel (SMT-3235, SMT3236) hatékonysága még tovább növelhető.
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SMT-3231 | HEXIS KASÍROZÓ
NYÉLLEL

SMT-3232 | HEXIS KASÍROZÓ
BETÉT

SMT-3230 | FUSION CLEAR CRUSH, CROPPED,
12,5CM

SMT-3419 | SOTT WATERBOMB MAGASNYOMÁSÚ
PERMETEZŐ

Alapvetően Bodyfence különböző felületeken
történő telepítéséhez használható nyél és
közepes keménységű kasírozó.

Félkemény kasírozó SMT-3231-hez.

Autóüveg fólia kasírozására tervezett kasírozó betét, mely kellően rugalmas,
hogy jól kövesse az íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű kasírozásra.
Elérhető négyzet és trapéz formában is.

A SOTT Waterbomb egy professzionális magasnyomású permetező,
ami ideális ablakfóliák vagy kővédő fóliák telepítéséhez. Elengedhetetlen
minden olyan telepítő számára, aki hatékonyabban szeretne dolgozni.
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SMT-3260 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK BETTY GOLD

TELEPÍTÉS

SMT-3261 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK CARSON GOLD

SMT-3263 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK SLOAN GOLD

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos
elemek eltávolításától is mentesít.

SMT-4308-40 | YELLOTOOLS
LOWRIDER MŰHELYSZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 40 CM MAGAS

SMT-4308-25 | YELLOTOOLS
LOWRIDER MŰHELYSZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 25 CM MAGAS

SMT-4308 | YELLOTOOLS
LOWRIDER GÖRGŐS SZÉK
FÓLIATELEPÍTÉSHEZ

Kegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 40 cm-rel megemeli az
ülési pozíciót.

Kegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 25 cm-rel megemeli az
ülési pozíciót.

Autócsomagoláshoz fejlesztett szék, kerekekkel, mágnes és szerszámtároló rekeszekkel. Az alacsony kiépítés könnyen lehetővé
teszi az oldalküszöbök és lökhárítók fóliázását. Kiegészítő elemekkel a magassága tetszőlegesen állítható.

ÚJ

SMT-3262 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK HANGLOOSE

SMT-3264 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK HOOK

SMT-3265 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK TUPP

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos
elemek eltávolításától is mentesít.

SMT-3432 | HEXIS WRAPPING
KESZTYŰ
Autócsomagoláshoz
kesztyű.

kifejlesztett

speciális

SMT-3431 | MEDIA KESZTYŰ
Nyomtatható fóliák kezelésekor fontos, hogy
kizárólag kesztyűben nyúljunk az alapanyag
felületéhez, ezzel elkerülve annak zsírosodását. Ez a költséghatékony kesztyű ezt a célt
szolgálja.

ÚJ

SMT-3412 | SOTT
TELEPÍTŐKESZTYŰ - L
Ez a telepítőkesztyű fehér anyagának köszönhetően segít ellenőrizni a felület és/vagy fólia
tisztaságát. Tökéletesen illeszkedik, így praktikus az autók ívelt felületén végzett munkához.
Szöszmentes anyagból készült, így még a ragasztó megérintése sem fog gondot okozni.

PPF

SMT-3300 | SOTT ADHESIVE
ACTIVATOR PRIMER, 100ML

SMT-3306 | HEXIS MAGIC SPRAY
TELEPÍTŐFOLYADÉK 50 CL

Fóliákhoz kifejlesztett speciális primer, ami semlegesíti a vizesbázisú autófestékek szilikontartalmát, ezzel megfelelő tapadást biztosítva a vakablakokban.

Króm fóliák és egyéb karcérzékeny felületek
kasírozásakor a filc nedvesítésére szolgáló
folyadék.

SMT-3403 | FEKETE GUMIBETÉT
71 cm-es gumi kasírozó, használat előtt
méretre vágható.

SMT-3420L | WRAPGLOVE
SMT-3420XL | WRAPGLOVE

SMT-3454S/M/L/XL |
SUPERGLOVE

A dekoratőr szakma által egekbe magasztalt
WrapGlove már Európában is elérhető. Próbálja
ki Ön is az eredeti, USA-ban gyártott WrapGlove
kesztyűket!

A világ első szárazon is használható dekoratőr
kesztyűje. Nem szükséges nedvesíteni, szárazon is teljesen jól csúszik. Rendkívül tartós,
mosható, 4 méretben elérhető.

SMT-3404 | AVERY KESZTYŰ
A wrapping kesztyű puha, varrásmentes,
pamut anyagú, és segít a fólia felületre, ívekre
és bemélyedésekbe simításában. Egyesével
csomagolva.

Tipp: Tartós, strapabíró wrap kesztyű.
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PPF

PPF

PPF
PPF

SMT-3418G
SMT-3418R
SMT-3418Y
SMT-3418B

PPF

Forradalmi újdonság a kézi permetezők területén. Ez a
metező akkor is fúj, ha visszaengedjük a kart, valamint
bilis, súlyozott szívócsövének köszönhetően fejjel lefelé
va is lehet folyamatosan permetezni vele. Űrtartalma 1

PPF

SMT- 3480
SMT- 3482

SMT- 3479 | KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER 360
PERMETEZŐ 0,5L

KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER
360 PERMETEZŐ 1L
perflexitartliter.

PPF

KWAZAR VENUS PRO+ 360 SPRAYER
PROFESSZIONÁLIS KÉZI
PERMETEZŐ

Professzionális, pumpás kézi permetező, mely jól tartja a nyomást.
Fejjel lefelé is használható flexibilis szívócsövének köszönhetően. Állítható fejével bárhova tud vizet permetezni. Különösen ellenálló tartály.
Űrtartalom 1L/2L

SMT-3484 | KWAZAR VENUS PRO+ SOLVENT
SPRAYER 1,5L PROFESSZIONÁLIS KÉZI
PERMETEZŐ
Oldószerek felhordásához használják autó és fényező műhelyekben és
az iparban is. Tökéletesen használható féktárcsa és más műszaki részek zsírtalanításhoz, valamint szilikon és viasz eltávolításához a festett
felületeken.

34.

Telepítéskor nagyon sokszor megdöntve, vagy fejjel lefelé kell használnunk a permetezőt. Ez a profi eszköz flexibilis szívócsővel felszerelt, így fejjel lefelé is használható. A kar
akkor is fúj, amikor visszaengedjük, így feleannyiszor kell vele permetezni, mint egy hagyományos eszközzel. Űrtartalma 0,5 liter.

SMT-3401 | ÉLEZŐ

SMT- 3439 | SMOOTH-IT FEKETE

SMT-3440 | SMOOTH-IT SZÜRKE

Ezzel a hasznos eszközzel szinte bármely
teflon vagy bondo kasírozó pár másodperc
alatt megélezhető.

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló
szerszám. Enyhe nyomással csúsztasd a kasírozón fel-le és az élek szépen helyreállnak.
A fekete kivitel a durvább sérülésekhez javasolt.
Hozzá való csere betét SMT-3441.

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló
szerszám. Enyhe nyomással csúsztasd a kasírozón fel-le és az élek szépen helyreállnak.
A szürke kivitel az enyhébb sérülésekhez
javasolt. Hozzá való csere betét SMT-3442.

SMT-3441 | SMOOTH-IT CSERE
BETÉT, FEKETE

SMT-3442 | SMOOTH-IT CSERE
BETÉT, SZÜRKE

SMT-3446 | YELLOTOOLS
QUICKSTICK

Csere betét SMT-3439-hez, fekete kivitel,
a durvább sérülésekhez javasolt.

Csere betét SMT-3439-hez, szürke kivitel, az
enyhébb sérülésekhez javasolt.

Az autó karosszériáján vagy üvegén használható toll, ami a felületi feszültséget ellenőrzi
fóliázás előtt. Jelzi, amennyiben speciális
tisztításra van még szükség.

SMT-3405 | AVERY MÁGNES

SMT-3433 | HEXIS MÁGNES

Az igen praktikus mágnesek segítenek a fólia
felületre helyezésében. A mágnes elég erős
ahhoz, hogy kiváltsa a maszkolószalag használatát.

Költséghatékony mágnes, fóliák pozícionálására.

SMT-3434 | HEXIS MÁGNES,
NAGY

PPF
SMT- 3481 | KWAZAR ORION PRO+ PERMETEZŐ 12L
Teljes autót kell kővédőznie? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje
be egyszer a vizet és használja a teljes munkához a Kwazar Orion 12
literes, pumpás permetezőjét. Űrtartalma 12 liter.

SMT-3483 | KWAZAR VENUS HD2 FOAMER BOX
KÉZI HABOSÍTÓ PERMETEZŐ
Permetező, a habzó szerek felhordásához. Használják autómosókban
és autó műhelyekben is egyaránt, különösképpen autók előmosásánál,
valamint felnik, illetve a motortér tisztításánál. A szett tartalmaz három
fúvó véget, sűrű, közepes és híg habzásút.

Extra erős, nagyméretű mágnes, nagyméretű
fóliák rögzítésére, valamint eszközök tárolására.
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SMT-3407 | SÁRGA CERUZA
SMT-3443 | SOAK SHIELD
ROPE-ORIGINAL

SMT-3444 | SOAK SHIELD
ROPE-MINI

SMT-3445 | SOAK SHIELD
ROPE-XL

A szélvédő fóliázásakor használható kötél, amit a műszerfal és az üveg közé kell bevezetni. Összegyűjti a felesleges nedvességet, ezáltal segít
megvédeni az autó elektronikai elemeit az esetleges károsodástól.

Használhatjuk a fólia megjelölésére szokatlan formájú ablakok esetén, szennyeződések
megjelölésére, valamint lejáró ablakok mozgásának ellenőrzésére. Jól látszó jelölést
hagy, de lemosható.

SMT-3408 | VÉKONY
JAVÍTÓFILC

SMT-3409 | VASTAG
JAVÍTÓFILC

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére
használható, ha a fólia szélén túl sok fény
hatol át.

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére
használható, ha a fólia szélén túl sok fény
hatol át.

ÚJ
SMT-3460 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L KÉK
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

SMT-3461 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L TEFLON
KÉK
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

SMT-3410 | ÖNTAPADÓ FILC
CSÍK, 1,9 CM
SMT-3411 | ÖNTAPADÓS FILC
CSÍK, 3,8 CM
Öntapadó filc csík.
Tipp: A gyári filccel nem rendelkező,
letekerhető ablakokhoz.

SMT-3462 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL PIROS
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

36.

SMT-3463 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL TEFLON
PIROS
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

SMT-3429 | KAMPÓS KISZEDŐ
Különleges kampós végű eszköz, kiszedéshez és fólia eldolgozáshoz.

SMT-3204 | SOTT ROLLERPRO
SZIVACSOS GÖRDÜLŐ FEJES
KASÍROZÓ

SMT-3428 | KISZEDŐ CSIPESZ
Hegyes fejjel ellátott csipesz kiszedéshez.

Kiváló segítséget nyújt, ha egyenetlen felületen kell kasírozni a fóliát: kemény szivacsos
felülete felvesz bármilyen alakzatot, eközben
egyenletes nyomást biztosít. Rücskös felületek, mélyedések (pl. téglafal), szegecsek
vagy extrém textúrájú fóliák (pl. Cover Styl’
Glitter) esetén nagyon hasznos, gyors munkavégzést biztosít.

SMT-3430 | LEKEREKÍTETT
FEJŰ CSIPESZ

SMT-3465 | YELLOTOOLS
RUBBERLIFT

Lekerekített fejű csipesz kiszedéshez.

Gumitömítések elhúzására tervezett szerszám, karcolások nélkül.
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SMT-3464 | YELLOTOOLS
LUCKY
FlipperPen Duo

SMT-3466 | YELLOTOOLS
SIGNTWEEZER

Élek eldolgozásához fejlesztett szerszám, alacsony súrlódású műanyag a könnyű használat
és alumínium alapanyag a tartósság érdekében.

Kiváló minőségű, hegyes végű, döntött fejű kiszedő, 13,4 cm hosszú.

Ha nem szeretnél kesztyűben dolgozni, de jól
jönne az egyik ujjadra egy kesztyű, akkor a
WrapFinger-t Neked találták ki.

SMT-3496 | WRAP TWEEZER
DISC, KEREKFEJŰ CSIPESZ

SMT-3497 | WRAP TWEEZER
AUTOLOCK

SMT-3498 | WRAP TWEEZER
SPADE, LAPÁTFEJŰ CSIPESZ

Csipesz tányér alakú heggyel, amely úgy van
fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki
tudna csúszni a fogakból.

Csipesz tányér alakú heggyel, amely úgy van
fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki
tudna csúszni a fogakból. Az AutoLock változat is rögzíthető, hogy kezeit a lehető legjobban szabadon tartsa.

Csipesz lapát alakú csúccsal, amely úgy van
fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki
tudna csúszni a fogból.

SMT-3471 | YELLOTOOLS
YELLOBRUSH

SMT-3472 | YELLOTOOLS
YELLOSTRAP

SMT-4301 | AVERY TOOLBELT

2 eszköz 1-ben, egyik végén szegecseken
fólia eldolgozására ecset, másik végén a
buborékok kiszúrására alkalmas tű.

Egyedileg variálható tárolóhelyekkel rendelkező, csuklóra szerelhető szerszámtartó.

38.

Hook 65A

SMT-3467 | YELLOTOOLS
WRAPFINGER

Az Avery szerszámtartó öv segítségével mindig kéznél lesznek az éppen szükséges eszközök, nem kell ide-oda szaladgálnia.

SMT-3490 | YELLOSTRIPE FELT
3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC
AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.
Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.

SMT-3491 | YELLOSTRIPE
BIGBUFFER MICRO 3 MÉTERES
ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.

SMT-3492 | YELLOSTRIPE
BIGBUFFER MICROFINE
3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC
AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.

SMT-3493 | YELLOSTRIPE SLIMSKIN MICROFINE 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.

SMT-3494 | YELLOSTRIPE SLIMSKIN MICRO
3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.

Vékony rétegű öntapadós filc autócsomagoláshoz. Száraz telepítéshez
javasolt

Vékony rétegű öntapadós filc autócsomagoláshoz. Száraz telepítéshez
javasolt

SMT-3468 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK BETTY WINGPOLY
ÖNTAPADÓ FILCCSÍK

SMT-3469 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK SLOAN WINGPOLY
ÖNTAPADÓ FILCCSÍK

SMT-3470 | YELLOTOOLS
WRAPSTICK CARSON
WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK

Kimondottan
autócsomagoló
fejlesztett filc SMT-3260-hoz.

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3263-hoz

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3263-hoz

fóliákhoz
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SMT-3499 | PPF BUFFER 4’’
Öntapadós mikroszálas filc csík kasírozókra,
kifejezetten karosszériavédő fóliák telepítéséhez ajánlott, 9 cm hosszú élekre.

SMT-3414 | SOTT WRAPEDGE
FILC KASÍROZÓKRA - 2MM 12DB

SMT-3413 | SOTT WRAPEDGE
FILC KASÍROZÓKRA - 1MM 12DB

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik, hogy finoman, karcolások nélkül kasírozzunk. A WrapEdge speciális nedvszívó szivacsréteggel rendelkezik, így segít a még jobb
minőség elérésében. 2 mm vastag

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik,
hogy finoman, karcolások nélkül kasírozzunk. A
WrapEdge speciális nedvszívó szivacsréteggel
rendelkezik, így segít a még jobb minőség elérésében. 1 mm vastag.

SMT-3473 | YELLOTOOLS
YELLOWING BETTY MICRO
FIBRE

SMT-3474 | YELLOTOOLS
YELLOWING BETTY POLY

SMT-4119 | LS162 TRANSMISSION METER BEMUTATÓ
ESZKÖZ
Üvegfóliák bemutatására kifejlesztett műszer, kimutatja a fólia áteresztését a
3 fő tartományban: ultraviola, látható fény, infravörös.

ÚJ
PPF
SMT-3437 | YELLOTOOLS APE
T-BUFFER BETTY WING FILC
Többrétegű, ellenálló anyagból készült, elsősorban karosszériavédő fólia kasírozásához ajánlott.
Rendkívül csúszós és tartós , megkönnyíti a felgyülemlett anyag elkasírozását. Nemcsak kővédő fóliákhoz használható, hanem más öntapadó
fóliához is. ProWrap Betty kasírozókra ajánlott.

Ellenőrzött alapanyagból készült, finom mikroszálas anyag bármelyik ProWrap Betty
kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163).

SMT-3475 | YELLOTOOLS
YELLOWING ALLSTAR MICRO

SMT-3476 | YELLOTOOLS
YELLOWING ALLSTAR POLY

Ellenőrzött alapanyagból készült, mikroszálas anyag bármelyik AllStar kasírozó élére
(SMT-3160, SMT-3161).

Speciális filc anyag, mely nem hagy nyomot a
kasírozón eltávolítás után, bármelyik AllStar
kasírozó élére (SMT-3160, SMT-3161).

40.

Speciális filc anyag, mely nem hagy nyomot a kasírozón eltávolítás után, bármelyik
ProWrap Betty kasírozó élére (SMT-3162,
SMT-3163).

SMT-4313 | HEAT SHEET BEMUTATÓ KÁRTYA

SMT-4312 | HEAT SHEET
BEMUTATÓ KÁRTYA TALPAZAT

Bemutató kártya, melynek segítségével megállapítható az üveg hőáteresztő képessége. Minél kevésbé hővédő egy üvegfólia (illetve a tiszta
üveg), az eszköz annál harsányabb színváltozást produkál.

Talpazat Heat Sheet bemutató kártyához. SMT-4313-hoz.

SMT-3422 | THE MONKEY STRIP
SMT-3423 | THE MONKEY STRIP
SMT-3424 | THE MONKEY STRIP
SMT-3425 | THE MONKEY STRIP

SMT-4314 | UV SUGÁRZÁST DEMONSTRÁLÓ
KÁRTYA

SMT-4315 | FUSION STRAP FLEXIBILIS
FÓLIAGYŰRŰ

Az autócsomagolás egyik veteránja által kifejlesztett öntapadó filc, melyet ha egyszer
kipróbál, nem is keresi tovább az ideális
filcet.

Bemutatókártya, melynek segítségével könnyen láthatóvá válik az üvegfólia UV szűrő képessége. UV fény hatására a kártyán található szöveg
élesen kirajzolódik, míg üvegfólia mögé helyezve ez a hatás minimálisra
csökken.

Nosztalgikus termék újragondolva. Ez a flexibilis gyűrű a levágott fólia ös�szefogására szolgál, szilikon bevonatának köszönhetően használatakor
nem sérti meg az anyagot.

•
•
•
•

SMT-3422: 10 db / csomag
SMT-3423: 25 db / csomag
SMT-3424: 50 db / csomag
SMT-3425: 100 db / csomag
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ÚJ

PPF
SMT-4150 | GRAVELOMETER

SMT-4105 | SOTT THE CORNERSEALER MELEGÍTŐ
TOLL ÉLEK ÉS SARKOK FIXÁLÁSÁRA

A Gravelometer a karosszériavédő fóliák
kőfelverődéssel szembeni ellenállóságát hivatott szemléltetni. A gépbe helyezett, PPF
alapanyaggal bevont felületen a forgó alkatrészek a kavicsfelverődéshez hasonló hatást
érik el, így láthatóvá válik, milyen mértékű védelmet nyújt az adott karosszériavédő fólia.
CE minősített készülék.

Praktikus toll formájú eszköz, aminek a hegye 10mp alatt felmelegszik,
ennek köszönhetően autócsomagolásnál hasznos segítség az éleken és
sarkokon a fólia lesütéséhez. A túlmelegedés elkerülése érdekében elegendő pár másodpercig a fólián tartani a hegyét és már kész is! Fontos,
hogy 5 percnél tovább ne legyen bekapcsolva az eszköz!

ÚJ
SMT-4205 | SOTT SILIRUB2 ÉLZÁRÓ
Neutrális szilikon élzáró, mely kiválóan alkalmazható kültéri üvegfóliák
telepítése után.

2 db AA elemmel működik, mely nem tartozéka a csomagnak.

PPF
SMT-4318 | AUTÓ FORMÁJÚ MŰANYAG MODELL FÓLIA
BEMUTATÁSÁRA

SMT-4316 | PPF RECOVERY BEMUTATÓ ESZKÖZ

Autó formájú, műanyag modell, amely autócsomagoló fóliák szemléltetésére szolgál. 70 cm magas,
42 cm széles.

Karosszériavédő fóliák öngyógyító teljesítményét szemléltető eszköz.

ÚJ
SMT-3495 | WRAP-U-EZEE,
PATKÓ ALAKÚ TELEPÍTÉST
SEGÍTŐ ESZKÖZ
A „Wrap-U-ezee” forgatási gyűrű, amelynek
segítségével a kiálló járműrészek, például
a külső tükrök vagy az ajtófogantyúk könnyen
fóliázhatók akár egy kézzel is.

42.

SMT-3495BU | YELLOTOOLS WRAP-U-EZEE BUMPER
A Wrap-U-ezee Bumper egy olyan eszköz, amelyet a nagyobb karosszéria elemekhez (pl lökhárító) hoztak létre, amely megegyszerűsíti azok telepítését, mivel folyamatosan feszesen tartja
a fóliát.

SMT-3456 | SOAK SHIELD
DOOR PANEL COVER

SMT-4104 | FUSION
AFTERBURN TAPE

SMT-4118 | EDTM SPECTRUM
DETECTIVE METER

Gépjármű ajtó takaró fehér színű textil, kiváló
nedvszívó képességgel.

Eleged van az égési sérülésekből? Fusion
Afterburn öntapadó szalag hőlégfúvók és
gőzölők forró alkatrészeinek borítására, 500
°C-ig hőálló, véd az égési sérülések ellen.
Ragasztóanyag nélkül tapad önmagára, így
eltávolítás után nem hagy ragasztóanyagot.

Üvegfóliák teljesítményének bemutatására szolgáló műszer, mely kimutatja a fólia
áteresztését a 3 fő szoláris tartományban:
ultraviola, látható fény, infravörös. 9 voltos
elemmel működik, hordozható.
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ÚJ

SMT-4114 | LASER LABS M200

SMT-4117 | TINT CHECK TC1800

A műszert a gépjárművek ablakai fényáteresztő képességének közvetlen mérésére fejlesztették ki. A Nemzeti Közlekedési Hatóság is ezt
használja.

A lehúzható ablakokon méri a látható fényáteresztést. Kisméretű, könnyen kezelhető
műszer, nagyfokú megbízhatóság jellemzi.

SMT- 4126 | MERLIN LAZER
TOUGHENED GLASS
INDICATOR
Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen
műszer, melynek segítségével megállapítható az üveg edzettsége. Könnyű, egyszerűen
kezelhető.

SMT-4103 | STEINEL HG2120
7,5 MÉTERES KÁBELLEL
A Steinel legújabb Professional sorozatába
tartozó, megnövelt teljesítményű és élettartamú hőlégfúvója. 2200W teljesítmény, 80630°C, német tervezés, 7,5 méteres kábellel
szerelve a szabadabb munkavégzés céljából.

SMT-4128 | MERLIN LAZER
GLASS MEASUREMENT GAUGE
Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen
eszköz: lézeres üvegvastagságmérő, megmérhetjük vele az üvegrétegek és légrések
vastagságát, valamint megállapíthatjuk, hogy
az üvegek lamináltak-e.

SMT-4102 | STEINEL HL SCAN
Ez a hőmérsékletmérő kijelzi a fólia felületi
hőmérsékletét, így gyorsabb és tökéletesebb
hőfixálás érhető el.

SMT-4131 | NAGYTELJESÍTMÉNYŰ INFRALÁMPA
AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ
Nagyteljesítményű infralámpa autócsomagoláshoz, európai gyártmány. Megkönnyíti a hengerelt, többrétegű fóliákkal való munkát. Segítségével könnyebb elkerülni a túlmelegedést. Akár nagy felületet is
egységesen melegen tud tartani. Külön kapható hozzá védőrács (SMT-4132) és pótcső, arra az esetre,
ha kiégne benne az eredeti (SMT-4133).
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SMT-4140 | EDGE SEAL TAPE
ÉLZÁRÓ SZALAG

SMT-4116 | THE JIFFY
STEAMER

SMT-4305 | YELLOTOOLS
GLADIBELT

Speciális élzáró szalag, 50 mikronos, kristálytiszta. Alkalmas teljes csomagolások
élzárására, valamint üvegfóliák élzárására
a széleken, vagy üveglapon belüli toldások
esetében. A fényes PET liner miatt a ragasztó
teljesen átlátszó, nem torzít.

Leszedésnél csökkenti a ragasztóleválás előfordulását, valamint a fényezés vagy a fűtőszál
sérülését. Kővédő anyagok formálásakor elengedhetetlen.

Hőlégfúvók övön tárolására kifejlesztett eszköz, a bőrborítás véd az égési sérülésektől,
miközben a fémcső elvezeti a hőt.
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SMT-4132 | FÉM VÉDŐRÁCS INFRALÁMPÁHOZ

SMT-4133 | INFRACSŐINFRALÁMPÁHOZ

Fém védőrács infralámpához. Segít megakadályozni az infraszál esetleges károsodását.

Pótcső az SMT-4131 infralámpához arra
az esetre, ha kiégne benne az eredeti.
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EGYÉB ESZKÖZÖK

SMT-4125 | HEAT BOX
Üvegfóliák infravörös áteresztésének bemutatására szolgáló eszköz. Két 150W-os
infravörös égő, melyek alá be tudjuk tenni a
fóliázott üvegmintákat. A Heat Box hőmérsékletmérő szenzorokkal is rendelkezik,
kijelzi az aktuális hőmérsékletet, valamint a
bekapcsolás óta mért eltéréseket.

SMT- 4125 GL | ÜVEGMINTA
SZETT
5 db, 3mm vastag, sorjázott, víztiszta üveglap, melyek illeszkednek az SMT-4125
Heat Box-ba.

SMT-4124 | MONTI GUMI
KORONG

SMT-4200 | PLASTI DIP
- FEKETE

Nagyméretű gumihenger Monti MBX gépekhez (SMT-4123). Segítségével a felületre
égett, szétrepedezett fólia is eltávolítható.

A Plasti Dip egy többfunkciós, levegőn száradó speciális gumibevonat, amit könnyedén,
spray-fújással lehet alkalmazni.

SMT-4123 | MONTI MBX
Kimondottan fóliák eltávolítására tervezett
gép, mely megfelelő használat esetén nem
károsítja a fényezést, miközben a felületre
égett fóliát is el lehet vele távolítani. Nagyméretű, különleges kialakítású gumifejjel szerelt,
így gyors munkavégzést tesz lehetővé.

SMT-4303L | FÓLIAGYŰRŰ NAGY
Fóliatekercsek összefogására szolgáló gyűrű,
12 cm átmérővel.

Tipp: Ha olyan csavar vagy zsanér van az
autón, amit teljesen feketére kell csomagolni, illetve hűtőrács esetén a Plasti Dip
az ideális megoldás.

SMT-4303S | FÓLIAGYŰRŰ KICSI
Fóliatekercsek összefogására szolgáló gyűrű,
8 cm átmérővel.

SMT-4306 | YELLOTOOLS
GECKOPATCH M
Egy eszköz, aminek segítségével a nem
mágneses felületekre is feltapad a mágnes,
pl: műanyag, üveg, alumínium.

SMT-4307 | GECKOPATCH FLEXI
Egy eszköz, aminek segítségével a nem
mágneses felületekre is feltapad a mágnes,
pl: műanyag, üveg, alumínium.
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