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BERNER | INTRODUCERE 

MARCARE, GRUND, VOPSEA 

Dați culoare lucrărilor dvs. din 
construcție acordând o atenție 
deosebită calității. 

Chiar dacă spray-urile de marcare 
și lacurile aplică „doar” un singur 
strat de vopsea, există diferențe 
mari între variantele disponibile pe 
piață. La ce folosește un spray de 
marcaj care nu mai este vizibil 
după o ploaie cu efect de duș? Sau 
o vopsea spray care nu dozează cu 
precizie și nu poate fi aplicată 
uniform? 

Etapele de lucru care au fost 
efectuate până la aplicarea spray-
urilor de culoare au fost în orice caz 
prea complexe pentru a fi 
satisfăcute cu rezultate mediocre ... 

Noi BERNER cu peste 60 de ani de 
experiență în domeniul chimiei, vă 
oferim produsul potrivit pentru 
fiecare aplicație. În prezent, peste 
100.000 de clienți profesioniști din 
toată Europa pot confirma acest 
lucru. 
 



 

  

Cele mai importante domenii de aplicare a spray-urilor de marcare sunt în construcții civile, construcții de clădiri, 

construcții de drumuri, instalații de apă și electrice, precum și în silvicultură. Spray-ul de marcare servește ca „mijloc 

neoficial de comunicare” între meseriile de pe șantier. Antreprenorul de construcții îi spune instalatorului ce țeavă să 

folosească și in ce loc să o monteze, sau tâmplarul îi spune electricianului unde trebuie instalată sursa de alimentare 

pentru bucătărie. Deoarece posibilele utilizări ale spray-urilor de marcare sunt foarte diverse, există în mod 

corespunzător numeroase variante disponibile. 

MARCARE 

LEGENDĂ 

         efect pasabil                                      efect bun                                 efect foarte bun                            efect remarcabil                               ineficient 

Art.-Nr. (albastru)                          372597                                              131598                                             372555                                             372617 

Conţinut:                                   500 ml                                               500 ml                                              500 ml                                              500 ml            

   U.A.                                          1/15                                                   1/12                                                 1/15                                                   1/15 
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Principalele 

grupuri țintă                                              

Rezistenţă                                                

Număr de culori                                                 

Timp de uscare                                                 

Opacitate                                                

Descriere 
Spray pentru 

marcaj Premium 
Spray marcaj 

Premium 180° 
Spray de 

marcare 
Marker alfabet 

Premium 

                        8                                                        7                                                        4                                                        8 

Companii de construcții, 

dulgheri, peisagiști 

Companie de construcții, 

Inginerie civilă specială 

Construcții de încălzire, 

instalatori, electrician, 

operațiuni forestiere 

Inginerie civilă, lucrări de 

pământ, construcții de 

drumuri 

                       Informații generale despre prelucrare:  

                       La fel ca aproape toți aerosolii, spray-urile de marcare trebuie agitate înainte de utilizare. Dacă vrei o 

culoare puternică, care să adere bine și să reziste mult timp, ingredientele trebuie agitate cel puțin 2 minute pentru a 

obține un rezultat perfect. În primul rând, trebuie amestecat grundul în doză. Acest lucru asigură o stabilitate a  

culorii, după pulverizare. Grundul asigură, de asemenea, ca vopseaua să dureze mult timp și să nu fie „spălată” de 

vreme. 
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MARCARE 

ȘPRAY PENTRU MARCAJ PREMIUM 

► Calitate foarte bună pentru prelucrare în construcții, prelucrarea 

lemnului, industrie, topografie și multe altele  
► Potrivit pentru o varietate de suprafețe precum asfalt, beton, piatră, 

lemn, copaci, pământ, iarbă, nisip sau zăpadă  

Pigmenți fluorescenți de înaltă calitate 

Calitate foarte bună luminozitate și acoperire maximă 

Supapa 360 ° permite pulverizarea în orice poziție a dozei 

Designul special al capului de pulverizare permite operarea cu mănuși groase 

► Capul de pulverizare patentat stop & go previne accidentele de pulverizare în timpul transportului  
► Cea mai rapidă uscare  
► Cea mai bună rezistență la intemperii  
► Conținut: 500 ml  
► UA: 1/15 buc 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 372597   albastru neon 

Art.-Nr. 372567   galben neon 

Art.-Nr. 372592   verde neon 

Art.-Nr. 372572   portocaliu neon 

Art.-Nr. 372582   roz neon 

Art.-Nr. 372587   roșu neon 

Art.-Nr. 372560   alb 

Art.-Nr. 412814   violet 

 

Scanați codul 

QR și urmăriți 

videoclipul 

produsului! 



 

  

MARCARE 

MARCARE PODEA 

ȘPRAY MARCAJ PREMIUM 180° 

ȘPRAY DE MARCARE  

► Performanță bună de marcare și luminozitate 

ridicată  
► Uscare rapidă  
► Conținut: 500 ml  
► UA: 1/12/60 buc. 

 

Design ergonomic, pentru aplicarea pe podele 

Designul special al capului de pulverizare permite 

funcționarea cu mănuși 

► Utilizare convențională pentru construcții, prelucrarea 

lemnului, silvicultură și multe altele 

Durabilitate extraordinară a vopselei - până la 10 luni 

Blocarea specială previne declanșarea neintenționată 

Design optim pentru marcaje apropiate de sol datorită 

supapei de 180 ° 

► Culori neon ușor vizibile, puternice  
► Rezistență excelentă la abraziune și intemperii  
► Aderă chiar și pe suprafețe umede  
► Poate fi călcat după o scurtă perioadă de timp, datorită uscării rapide  
► Dozele pot fi golite complet  
► Conținut: 500 ml  
► UA: 1/12/60 buc. 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 131598   albastru  

Art.-Nr. 131597   galben  

Art.-Nr. 178193   verde  

Art.-Nr. 178191   portocaliu  

Art.-Nr. 341506   roz  

Art.-Nr. 099439   roșu  

Art.-Nr. 178192   alb 

 

Art.-Nr. 372555   albastru  

Art.-Nr. 372539   galben  

Art.-Nr. 372545   portocaliu  

Art.-Nr. 372550   roșu  

 



 

  

MARCARE 

 MARKER ALFABET PREMIUM  

► Modelul detaliat de pulverizare permite scrierea. Rezultate optime pentru 

electricieni, instalatori și gatere 

Aderență deosebit de bună pe lemn 

Performanță excelentă de marcare pe pereți, suprafețe 

verticale și pe tavan 

Creează o linie precisă - potrivită în special pentru marcarea literelor și cifrelor 

► Capul de pulverizare patentat Stop & Go previne accidentele de 

pulverizare în timpul transportului  
► Design special al capului de pulverizare  
► Supapa 360 ° permite pulverizarea în orice poziție a dozei 
►  Uscare foarte rapidă  
► Rezistență foarte bună la intemperii   
► Conținut: 500 ml  
► UA: 1/15 buc 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 372617   albastru neon 

Art.-Nr. 372602   galben neon 

Art.-Nr. 412815   verde neon 

Art.-Nr. 372607   portocaliu neon 

Art.-Nr. 412817   roz neon 

Art.-Nr. 372612   roșu neon 

Art.-Nr. 412816   alb 

Art.-Nr. 412818   violet 

 



 

  

BERNER | GRUNDUIRE ȘI CONSERVARE 

GRUNDUIRE ȘI CONSERVARE 

Metalele care nu rezistă la rugină, precum fierul și oțelul, trebuie întotdeauna protejate. De-a lungul anilor, rugina atacă 

și cele mai puternice componente, prin urmare, reprezintă un real pericol. Există două variante utilizate pe scară largă 

pentru a proteja metalele de coroziune: 

Sprayuri de zinc:  

O soluție rapidă și simplă pentru o protecție 
eficientă împotriva ruginii este utilizarea spray-
urilor de zinc. Spray-urile de zinc și spray-urile 
de zinc-aluminiu sunt destinate în principal 
reparării suprafețelor zincate. Dar pot fi folosite 
ca și grund, astfel oferă o protecție bună și de 
lungă durată împotriva ruginii. Ca și în cazul 
grundului, atunci când utilizați spray-uri de 
zinc, este important să vă asigurați că rugina 
existentă este îndepărtată complet înainte de 
utilizare. O diferență majoră față de grundul 
anti-rugină este că spray-urile de zinc pot fi 
vopsite total sau numai într-o măsură limitată.  

Grund anti-rugină: 

Cea mai eficientă soluție este un grund 
anti-rugină care se aplică pe suprafața 
metalului. Curățarea substratului, adică a 
metalului, este foarte importantă aici. 
Metalul nou care încă nu a început să 
ruginească are de obicei pe suprafață un 
film protector de vaselină. Aceasta poate fi 
îndepărtată cu un diluant nitro sau cu un 
spray de degresare. Praful și alte murdării 
sunt, de asemenea, eliminate în timpul 
acestui proces de curățare înainte de a fi 
aplicat grundul. Oțelul mai vechi care a 
început deja să ruginească trebuie curățat 
înainte de a fi dat cu grund. După 
îndepărtarea ruginii, praful de șlefuit trebuie 
îndepărtat deoarece conține rugină. 
Îndepărtarea ruginii ar trebui să se facă  
temeinic, deoarece rugina veche poate ieși 
la suprafață prin grund și vopsea. Dacă 
urmează a fi aplicat un strat de lac după 
grund, vă recomandăm să șlefuiți grundul 
uscat cu un disc abraziv (aprox. P180-200). 
În funcție de tipul de metal și vopsea, puteți 
continua să lucrați cu grundul. 

                               Rezumat:  
Sprayurile de zinc sunt o alegere bună                    

pentru piesele încorporate, cum ar fi 

unghiurile, șuruburile sau pentru a 

proteja consolele de rugină.  

Cu toate acestea, în cazul componentelor 

vizibile cărora ar trebui să li se ofere un strat de 

vopsea, este preferabilă utilizarea unui grund 

de protecție împotriva ruginii. 



  

  

GRUNDUIRE ȘI CONSERVARE 

 SOLUȚIE DE NEUTRALIZARE A RUGINII  

► După utilizare, întoarceți cutia cu susul în jos și pulverizați pentru a goli supapa   
► Se recomandă un test preliminar pentru straturile superioare cu 2 componente 

► Agitați înainte de utilizare și pulverizați de la o distanță de 20-30 cm  
► Suprafața trebuie să fie uscată, curată și fără grăsimi  
► Îndepărtați rugina, vopseaua și murdăria  
► Aplicați produsul în 2 - 3 straturi subțiri „ud-pe-ud”  
► Produsul reacționează și se lasă să se usuce  
► Pentru o aderență optimă, suprafața trebuie șlefuită înainte de 

aplicarea grundului și vopselei 

Nu este necesară șlefuirea 

Formează un strat de separare între rugină și grund sau vopsea 

Rezolvă problemele 

► Poate fi vopsit cu un strat de acoperire mono-component disponibil în comerț și poate fi nivelat cu compuși bi-componenți  
► Protecție ridicată împotriva coroziunii datorită bazei epoxidice de înaltă calitate  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/12 buc 

► Pentru a elimina oxidarea structurilor de oțel, a mașinilor de construcții, 

a containerelor, a ușilor de construcție, a suprastructurilor de transport 

Domenii de aplicare  

Instrucțiuni utilizare 

Sugestii 

Art.-Nr. 368038 

 

► Material: alamă  

► Lungime : 140 mm  

► Lățime: 33 mm  

          Art.-Nr. 175777  

 

 PERIE DE SÂRMĂ DIN ALAMĂ  



  

  

GRUNDUIRE ȘI CONSERVARE 

 GRUND PROTECȚIE RUGINĂ  

GRUND SPECIAL 

 SPRAY GRUND ADEZIV  

 GRUND DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RUGINII  

Uscare rapidă și aderență ideală 

► Rezistent la intemperii, apă sărată, ulei și benzină  
► Insensibil la gazele de fum și vaporii de amoniac  
► Ușor de șlefuit datorită formării suprafeței dure  
► Protecție permanentă a metalelor de rugină  
► Substraturile trebuie să fie lipsite de praf, grăsimi și ulei  
► Se poate dilua cu diluant nitro A1   
► Conținut: 750 ml  
► UA: 1/16 buc 

► Protecție excelentă împotriva coroziunii  
► Conductivitate foarte bună pentru sudură  

► Aderență foarte bună la aluminiu, tablă de 

oțel zincat, grunduri, vopsele vechi și 

substraturi din poliester  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/15 buc 

► Îmbunătățește aderența stratului superior  
► Potrivit pentru toate suprafețele metalice  
► Culoare: gri deschis  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/15 buc 

► Nu poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă 

► Pentru grunduire, în timpul lucrărilor de întreținere a 

mașinilor, structurilor metalice și din oțel 

Rezistent la intemperii, apă sărată, ulei și benzină 

► Aplicabil universal  
► Aderență excelentă la metalele feroase si neferoase   
► Model de pulverizare foarte fin  
► Ușor de șlefuit datorită formării suprafeței dure  
► Protecție fiabilă împotriva ruginii pe diferite suprafețe  
► Poate fi vopsit cu toate straturile de top  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/15 buc 

Domenii de aplicare  

Instrucțiuni utilizare 

Art.-Nr. 042924 

 

Art.-Nr. 332159 

 

Art.-Nr. 042921 

 

Art.-Nr. 101499    RAL 7035 gri deschis 

Art.-Nr. 148586    RAL 8012 maro roșu 



 

  
GRUNDUIRE ȘI CONSERVARE 

SPRAY INOX 

SPRAY DE ALUMINIU 

INOX SPRAY  

► Acoperire cu uscare rapidă poate fi utilizat pentru etanșarea 

punctelor de sudură sau după sudarea cu arc electric  
► Aderență foarte bună  
► Proprietăți ridicate de umplere și acoperire  
► Poate fi vopsit cu toate sistemele comune de vopsire  
► Asemănătoare cu culoarea oțelului inoxidabil  
► Conținut: 500 ml  
► UA: 1/12 buc 

► Pigmenți coloranți cu 99% conținut de aluminiu  
► Protecție catodică excelentă împotriva coroziunii  
► Conexiune optimă cu materialul de bază prin aditivi 

de rășină sintetică  
► Conductivitate foarte bună pentru sudură  
► Rezistent la temperatură: până la +120 ° C  
► Culoare: argintiu  
► Conținut: 400 ml 
► UA: 1/15 buc 

► Repararea și protecția pieselor din oțel inoxidabil 

și metalice  
► Oferă suprafețelor un luciu metalic  
► Rezistență ridicată la abraziune  
► Rezistent la temperatură: -35 ° C până la +100 ° C  
► Conținut: 400 ml 
► UA: 1/15 buc 

Art.-Nr. 042923 

 

Art.-Nr. 333618 

 

Art.-Nr. 335528 

 



 

  
SPRAY ZINC SPRAY ZINC PREMIUM 

► Conținut foarte ridicat de zinc   
► Rezistent la influențele meteo  
► Conductivitate foarte bună pentru sudurile în puncte  
► Poate fi vopsit după aproximativ 24 de ore  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/15 buc 

Art.-Nr. 042932 

 

► Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru toate metalele 

feroase, de ex. porți, mașini, carcase metalice, îmbinări cu 

șurub, fitinguri, garduri, conducte și balustrade  
► Adecvat în special pentru protejarea cordoanelor de sudură și a 

metalelor susceptibile la coroziune 

Protecție ridicată împotriva coroziunii 

Calitate excelentă a culorilor datorită pigmenților de zinc 

de înaltă calitate cu 98% puritate 

Cap de pulverizare reglabil special pentru straturi groase 

și acoperire bună a marginilor într-o singură operație 

► Rapid și ușor de utilizat  
► Protecție foarte bună pe termen lung împotriva 

coroziunii  
► Protejează chiar și în cazul celor mai severe solicitări de 

coroziune  
► Ideal pentru toate metalele care sunt deosebit de 

susceptibile la rugină în aer liber  
► Conținut: 400 ml  

► UA: 1/15 buc 

 

Art.-Nr. 405065 

 

Domenii de aplicare  

BERNER | GRUNDUIRE ȘI CONSERVARE 



 

  
GRUNDUIRE ȘI CONSERVARE 

SPRAY ZINC-ALUMINIU 

► Rezistența ridicată la apă sărată, condiții meteorologice 

oferă o bună protecție împotriva coroziunii  
► Rezistent la benzină și la abraziune  
► Aderență foarte bună la toate metalele datorită bazei de 

ester epoxidic  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/15 buc 

Art.-Nr. 407707 

 

SPRAY ZINC ALUMINIU PREMIUM 

► Rapid și ușor de utilizat  
► Rezistență ridicată la apă sărată și influențe meteo  
► Bază de rășină acrilică  
► Protecție bună împotriva coroziunii  
► Aderență foarte bună la toate materialele  
► Rezistent la abraziune și benzină  
► Conținut: 400 ml  
► PU: 1/15 buc 

Capul special de pulverizare permite acoperirea 

marginilor într-o singură operație 

Culoare excelentă datorită pigmenților de culoare  

Optică convingătoare datorită culorii argintii deschise 

► Grund de zinc-aluminiu pentru piese și suprafețe zincate care 

au fost deteriorate și trebuie reparate sau pentru o ajustare  a 

culorii  
► În același timp, o protecție excelentă împotriva coroziunii; 

potrivit pentru suprafețe metalice  
► Potrivit pentru aluminiu doar in anumite condiții  

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 405061 

 



 

 

  

BERNER | VOPSIREA 

VOPSIREA 

Fără îndoială, obțineți cele mai bune rezultate atunci când vopsiți cu un pistol de pulverizare, cum ar fi cele găsite în 

magazinele de vopsire profesionale, în cabina de vopsit. În special în cazul pieselor auto, lucrările de vopsire trebuie 

efectuate întotdeauna de către profesioniști în condiții perfecte. Cu toate acestea, în domeniul construcțiilor, există 

multe cazuri în care puteți obține rezultate foarte bune cu o vopsea din spray. Spray-ul de vopsea are avantaje 

considerabile față de procesele mai complexe, mai ales atunci când vine vorba de lucrări de reparații. 

Pregătirea:  
Pregătirea este cel mai important lucru în toate 
metodele de vopsire! Suprafața grunduită trebuie să fie 
cât mai netedă și uniformă, deoarece veți vedea 
denivelări în vopsea mai târziu. De asemenea, suprafața 
trebuie să fie absolut lipsită de praf, grăsimi și silicon. În 
mod ideal, pentru acest lucru se utilizează substanțe de 
îndepărtat siliconul. De asemenea, în aer nu ar trebui să 
fie praf, astfel încât să nu existe incluziuni în stratul de 
vopsea ulterior. Temperatura ambientală, precum și 
temperatura piesei de prelucrat și a spray-ului sunt, de 
asemenea, importante. Funcționează cel mai bine 
atunci când totul este la temperatura camerei. 

Vopsirea:  
Înainte de a începe vopsirea, spray-ul trebuie agitat 
bine timp de cel puțin 3 minute. Acest lucru asigură 
faptul că vopseaua aplicată are raportul corect dintre 
pigmenții de culoare, solvenți și gaze propulsive. 
Pentru un model uniform de pulverizare, o alegere 
bună este capul de pulverizare cu duză reglabilă. 
Spray-ul de vopsea BERNER Power este livrat direct 
cu un cap de pulverizare cu duză reglabilă. La 
pulverizare, este importantă și distanța corectă de 
pulverizare, care ar trebui să fie de 15-20 cm, 
precum și felul în care este ghidat sprayul (uniform). 

Straturi de vopsea:  
Un strat de vopsea nu este suficient pentru un rezultat bun. Cel puțin un al doilea strat este necesar pentru o 
lucrare de acoperire – un efect mai bun este obținut cu un al treilea strat, care este pulverizat la un unghi de 
90 ° față de cel de-al doilea strat. Trebuie respectat întotdeauna un timp de uscare de 10-15 minute între 
procesele de vopsire. În funcție de rezultatul dorit, poate fi aplicat un lac incolor după un timp de uscare de 
aproximativ 60 de minute. Acesta poate fi aplicat și în două, sau chiar trei, straturi. 

Sfat: Nu pulverizați recipientele de vopsea până le goliți complet, 
deoarece jetul de pulverizare nu este uniform la sfârșitul conținutului 
dozei. La final, întoarceți doza cu susul în jos și pulverizați pentru a 
curăța supapa, prevenind astfel lipirea. 



 

  
VOPSIREA 

SPRAY VOPSEA POWER 

► Vopsire a mașinilor agricole, de construcții, containere, accesorii, balustrade și țevi 

Economie de timp prin manevrare și ergonomie foarte bună 

Acoperire mare datorită unei proporții ridicate de pigment de culoare 

cu un gradient de culoare bun 

Opțiuni de setare perfecte pentru marcare și margine 

Duza specială permite jetul orizontal și vertical 

► Vopsea spray aplicabilă universal cu proprietăți foarte bune de protecție împotriva ruginii  
► Aderență excelentă la aproape toate suprafețele, inclusiv rugina reziduală  
► Acoperire foarte bună a muchiei  
► Duză reglabilă  
► Rezistent la intemperii și UV  
► Poate fi vopsit după 15 minute  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/15 buc 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 027897   RAL 9005, negru profund 

Art.-Nr. 027899   RAL 1032, galben mătură 

Art.-Nr. 027898   RAL 2002, portocaliu sânge  

Art.-Nr. 027900   RAL 5010, albastru gențian  

Art.-Nr. 027901   RAL 7043, gri trafic   

Art.-Nr. 028356   RAL 9002, alb gri  

Art.-Nr. 027895   RAL 9010, alb pur 

 



 

  

BERNER | VOPSIREA 

SPRAY VOPSEA 

Debit bun și uscare rapidă 

Disponibil în mai multe culori diferite 

► Rezistent la benzină, intemperii și coroziune  
► Rezistent la abraziune și spălare auto  
► Aderență foarte bună la toate grundurile disponibile în comerț  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/6 sau 1/15 sau 1/15/30 buc 

alb pur mat 

RAL 9010 

Art.-Nr. 220418 

 

gri antracit 

RAL 7016 

Art.-Nr. 061541 

 

negru profund, mat 

RAL 9005 

Art.-Nr. 042926 

 

galben rapiță 

RAL 1021 

Art.-Nr. 147540 

 

albastru trafic 

RAL 5017 

Art.-Nr. 147534 

 

verde moos 

RAL 6005 

Art.-Nr. 046979 

 

maro cupru 

RAL 8004 

Art.-Nr. 159154 

 

roșu trafic 

RAL 3020 

Art.-Nr. 173620 

 

LAC ACRILIC TRANSPARENT 

► Protecția suprafețelor metalice și pentru vopsirea metalică cu 2 straturi  
► Garantează o etanșare sau protecție pe termen lung a suprafețelor 

vopsite  
► Conținut: 400 ml  
► UA: 1/15 buc. 

Art.-Nr. 042913 

 

alb 

negru 

albastru 

violet 

roșu 

maro 

portocaliu 

galben 
verde 

 



 

  
VOPSIREA 

FOLIE PENTRU CONSTRUCȚII 

BANDĂ ACOPERIRE 

► Grosime: 50 μm 
► UA: rola 1/150 

► Rezistență la temperatură: -30 ° C până la +100 ° C  
► Mascare în timpul lucrărilor de vopsire, atașarea de 

folii de vopsire și de mascare  
► Dimensiuni: 50 mx 50 mm  
► Creponată fin  
► Rezistentă la rupere  
► UA: 1/24 role 

Art.-Nr. 100001 

 

Art.-Nr. 299968 

 

MĂNUȘI DE LUCRU FLEXUS 

PROFI CLEAN 

► Rezistență bună la abraziune și rupere datorită stratului dublu de acoperire  
► Potrivire ergonomică perfectă datorită materialului tricotat fără cusătură 
► Foarte confortabil la purtat, cu acoperire impermeabilă, aerisită  
► UA: 6/12/24/36/144 perechi 

► Efect de curățare foarte bun cu îngrijire simultană  
► Îndepărtarea fără efort a grăsimii, uleiului, lubrifianților, 

adezivilor și vopselei  
► Potrivit și pentru curățarea sculelor și a pieselor  
► Conținut: 72 buc.  
► UA: 1/6/12 găleți 

Art.-Nr. 152826   Mărimea 10 

 

Art.-Nr. 022387 

 



 

 

  

BERNER | CHIMIE DE LA EXPERȚI 

ETANȘAREA & LIPIREA  

la site-ul web „etanșare și lipire”  

DEGRIPANȚI & LUBRIFIANȚI  

MARCAREA & VOPSIREA  

la site-ul web „degripanți și lubrifianți”  

la site-ul web „marcarea și vopsirea”  

SPUMĂ 

CHIMIE TEHNICĂ  

CURĂȚARE & ÎNGRIJIRE 



 

 

Albert Berner s.r.l. 
RO-310315 
Vrancei Nr. 51-55 
Arad 
https://shop.berner.eu/ro-ro/ 

Instrumentul care vă lipsea:  

APLICAȚIA BERNER! 

Fiți inteligent și rapid –  

descărcați aplicația Berner 


