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Narzędzia do montażu w systemach Firestone RubberGard™ EPDM i UltraPly™ TPO
Uchwyt QuickScrubber™ Handles
Uchwyt do włókniny QuickScrubber™ Handles

6,15 €/szt.
Narzędzia

- wymiar 13,5x8 cm
- waga 82,3 g
- opakowanie zbiorcze 40 szt./karton

W56 358 2056

Uchwyt przeznaczony do mocowania
włókniny W56 358 2057 i nakładania
środka gruntującego QuickPrime™
QuickPrime
Plus lub środka gruntującego Single
Ply QuickPrime™ Primer zgodnie z
instrukcją techniczną montażu
producenta

Producent Firestone BP

Włóknina QuickScrubber™ Pad
W56 358 2057

Włóknina QuickScrubber™ Pad

0,46 €/szt.
Narzędzia

Włóknina przeznaczona do
mocowania w uchwycie
QuickScrubber™
QuickScrubber Handles
W56 358 2056

- wymiar 15x7,5cm
- waga 9,1 g
- opakowanie zbiorcze 100 szt./karton
Producent Firestone BP

Uchwyt QuickScrubber™ Plus Stand-Up
Uchwyt do włókniny QuickScrubber™ Plus Stand-Up

7,04 €/szt.
Narzędzia

- wymiar 18x9,5 cm
- waga 115 g
- opakowanie zbiorcze 40 szt./karton

W56 358 2049

Uchwyt przeznaczony do mocowania
włókniny W56 358 2049A i
nakładania w pozycji stojącej środka
gruntującego QuickPrime™
QuickPrime Plus
zgodnie z instrukcją techniczną
montażu producenta

Producent Firestone BP

Włóknina QuickScrubber™ Plus Stand-Up Pad
Włóknina QuickScrubber™ Plus Stand-Up Pad

0,54 €/szt.

- wymiar 18x9 cm
- waga 12,5g
- opakowanie zbiorcze 20 szt./karton

Narzędzia

W56 358 2049A

Włóknina przeznaczona do
mocowania w uchwycie
QuickScrubber™
QuickScrubber Plus Stand- Up W56
358 2049

Producent Firestone BP

Wąż gumowy do pistoletu do kleju 4.0 M Hose
Pistolet do natrysku kleju Spray Gun z regulacją

109,52 €/szt.
Narzędzia

- długość węża 4 m
- waga 0,64 kg/szt.

W56 358 1081

Wąż gumowy do przyłączenia
zbiornika kleju kontaktowego Bonding
Adhesive BA-2012 S/TF W56 358
1084T i pistoletu Spray Gun With
Extension - Professional W56 358
1082P

Producent Firestone BP

Pistolet do natrysku kleju Spray Gun With Extension - Professional
154,02 €/szt.

- możliwość regulacji szerokości strumienia kleju
- waga 2,02 kg
- opakowanie 1 szt./karton

Narzędzia

Pistolet do natrysku kleju Spray Gun z regulacją
W56 358 1082P

Pistolet do natryskiwania kleju
kontaktowego Bonding Adhesive BA2012 S/TF przyłączany do zbiornika
W56 358 1084T za pośrednictwem
węża gumowego W56 358 1081

Producent Firestone BP

Rolka dociskowa silikonowa Silicone Rubber Roller
Rolka dociskowa silikonowa Silicone Rubber Roller
W56 358 2023

- wałek silikonowy
- rolka łożyskowana
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Producent Firestone BP

- szerokość rolki 44,5 mm (1,75")
- średnica rolki 33,3 mm (1,31")
- długość uchwytu 127 mm (5")
- waga rolki 300 g
- opakowanie zbiorcze 6 rolek/katon
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40,03 €/szt.
Narzędzia

Rolka dociskowa silikonowa
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Narzędzia do montażu w systemach Firestone RubberGard™ EPDM i UltraPly™ TPO
Rolka dociskowa mosiężna
- wałek mosiężny
- rolka łożyskowana
- uchwyt drewniany

Rolka dociskowa mosiężna 5 mm

100,88 PLN/szt.

- szerokość rolki 5 mm
5106972

Narzędzia

Rolka dociskowa mosiężna

Producent Herz

Nożyce do membran
Nożyce do membran

- ostrza ze stali nierdzewnej
- pierścienie uchwytów w osłonie
tworzywowo-gumowej

204,88 PLN/szt.

- długość ostrzy 120 mm
5200810

Narzędzia

Nożyce do membran

Producent Herz

Próbnik zgrzewu
Próbnik zgrzewu

- bolec ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa sztucznego

49,92 PLN/szt.

- długość elementu stalowego 100 mm
5201320

Narzędzia

Próbnik zgrzewu

Producent Herz

Zgrzewarka przeznaczona do
wykonywania połączeń zgrzewanych
gorącym powietrzem w systemie
Firestone UltraPly™
UltraPly TPO, a także
innych tworzyw termoplastycznych
- bezstopniowa nastawa temperatury
- ergonomiczna rękojeść
- prosta obsługa serwisowa
- możliwośc doposażenia w dysze
nasuwane*)

Zgrzewarka ręczna RION

6600075

Narzędzia

Zgrzewarka ręczna RION

*) Dysze nasuwane:
5107132, 5107123, 5107124, 5107125
Producent Herz

cena na zapytanie

- napięcie/częstotliwość 230 V / 50 Hz
- moc 1600 W
- temperatura 20-650 °C
- wydatek powietrza 250 l/min
- poziom hałasu 64 dB
- wymiary Ø100x340, rękojeść 60/56 mm
- waga 1,3 kg z przewodem zasilającym
- długość przewodu 3 m

Zgrzewarka przeznaczona do
wykonywania połączeń zgrzewanych
gorącym powietrzem w systemie
Firestone UltraPly™
UltraPly TPO, a także
innych tworzyw termoplastycznych
- bezstopniowa nastawa temperatury
- ergonomiczna rękojeść
- prosta obsługa serwisowa
- możliwość doposażenia w dysze
nasuwane*)
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- regulowana elektronicznie temperatura
zgrzewu

Zgrzewarka ręczna RION Digital

cena na zapytanie

- napięcie/częstotliwość 230 V / 50 Hz
- moc 1600 W
- temperatura 20-650 °C
- wydatek powietrza 250 l/min
- poziom hałasu 64 dB
- wymiary Ø100x340, rękojeść 60/56 mm
- waga 1,3 kg z przewodem zasilającym
- długość przewodu 3 m

6600070

Narzędzia

Zgrzewarka ręczna RION Digital

*) Dysze nasuwane:
5107132, 5107123, 5107124, 5107125
Producent Herz

Dysze nasuwane do zgrzewarek ręcznych
5107132

- dysze szeroko szczelinowe
- materiał: stal nierdzewna

Dysza prosta 40mm
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cena na zapytanie

- dysza prosta szerokość 40mm
Producent Herz

Dysza prosta 20mm
5107123

Narzędzia

Dysze nasuwane do zgrzewarek
ręcznych

- dysza prosta szerokość 20mm
Producent Herz
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cena na zapytanie

Narzędzia do montażu w systemach Firestone RubberGard™ EPDM i UltraPly™ TPO
Dysze nasuwane do zgrzewarek ręcznych
- dysza kątowa szerokość 20mm / 90°
Producent Herz

Dysza kątowa 20mm / 60°
5107125

cena na zapytanie

cena na zapytanie

Narzędzia

- dysze szeroko szczelinowe
- materiał: stal nierdzewna

Dysza kątowa 20mm / 90°
5107124

Dysze nasuwane do zgrzewarek
ręcznych

- dysza kątowa szerokość 20mm / 60°
Producent Herz

Skrzynka transportowa do zgrzewarek ręcznych
cena na zapytanie

- długość 510 mm
- szerokość: 160 mm
- wysokość: 120 mm

5201000

- przeznaczona do transporu zgrzewarki
ręcznej wraz z wyposażeniem
- materiał: stal malowana proszkowo

Skrzynka transportowa do zgrzewarek ręcznych

Narzędzia

Skrzynka transportowa do zgrzewarek
ręcznych

Producent Herz

Automat do zgrzewania Laron
Automat do zgrzewania przeznaczona
do wykonywania połączeń
zgrzewanych gorącym powietrzem w
systemie Firestone
UltraPly™
UltraPly TPO, a także innych
tworzyw termoplastycznych

cena na zapytanie

Narzędzia

- napięcie/częstotliwość 230 V / 50 Hz
- moc 4600 W
- temperatura 20-620 °C
- prędkość posuwu 0-7 m/min
- wymiary 620x400x320 mm
- waga 35 kg
- długość przewodu 8 m

6600075

- optymalne rozłożenie wagi
- zgrzewanie bez fałd
- cyfrowy wyświetlacz temperatury i
prędkości
- automatyka startowa
- szerokość zgrzewu 40mm
- napęd i dmuchawa z silnikami bezszczotkowymi
- możliwość zakupu wyposażenia dodatkowego*)
- gwarancja producenta 24 m-ce

Automat do zgrzewania Laron

*) skrzynka transportowa - nr zam. 5201001,
dysze do bitumów - nr zam. 6108923, 6108924
Producent Herz

Kreda olejowa
cena na zapytanie

- długość kredy olejowej 120 mm
- kreda biała

Narzędzia

Kreda olejowa
4870001

Kreda olejowa przeznaczona do
znakowania na membranie
RubberGard™
RubberGard EPDM, a także na
drewnie , wilgotnym drewnie, stali,
stali gorącej, cegłach itp.

Producent Lyra
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