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BERNER TE SPRIJINĂ ÎN GĂSIREA SOLUȚIEI PENTRU 

PROVOCĂRILE ZILNICE 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE  



 

   

BERNER PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ 

ÎN CONSTRUCȚII 
La Berner, știm că deseori în timpul lucrărilor de construcție apare presiunea timpului. Pot apărea provocări 

pe parcursul întregului proces de renovare sau de construcție a unei clădiri noi. 

Pe parcursul lucrării pot apărea de nicăieri provocări neașteptate. În astfel de cazuri, Berner vă oferă soluții 

eficiente pentru toate dificultățile întâlnite atât în cazul lucrărilor din interior cât și la exterior, astfel încât 

reparațiile să poată fi efectuate rapid. 

Reprezentantul dvs. de vânzări din Berner vă 

poate sfătui cu privire la produsele care se 

potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră. 

Nu ezitați să îl contactați! 

Plasați comanda personal la reprezentantul 

dvs. de vânzări sau non-stop prin intermediul 

aplicației noastre Berner sau a magazinului 

online Berner. 

Vizitați magazinul online Berner pentru a afla mai 

multe despre reînnoirea suprafeței. Toate 

produsele chimice sunt furnizate cu o fișă tehnică 

de siguranță și un preț pentru a vă facilita 

comanda. Accesați shop.berner.eu sau scanați 

codul QR. 

Broșura de față este astfel structurată încât puteți găsi 

cea mai bună soluție chimică pentru nevoia dvs. De la 

umplerea golurilor și găurilor de diferite dimensiuni, la 

repararea deteriorărilor și zgârieturilor, la umplerea, 

etanșarea și finisarea suprafețelor. 

 

SERVICII 

SERVICII ONLINE 
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PIATRĂ 
ȘI BETON 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 



 

  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

MAI PUTERNIC 
DECÂT 

BETONUL 

Mortar 
umplere/reparații 
beton 2K POWER 

► Reparații rapide 

► Fixare permanentă 

 

 

Art. 411472 



 

  

REPARAȚIA PARDOSELELOR 
DE BETON 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE Apariția fisurilor în podelele și pereții din beton este cauzată 

de vreme (exterior) și mișcările clădirii. Aceste daune trebuie 

reparate deoarece apa se poate acumula în zona deteriorată și 

poate provoca daune permanente. 

Aderența la materialul de bază trebuie să fie foarte puternică, 

iar materialul de adaus trebuie să fie rezistent la abraziune 

pentru a evita deteriorarea repetată. Datorită timpului scurt 

de uscare, zonele reparate sunt rezistente și pot fi traversate 

într-un timp scurt. 

PRODUSE COMPLEMENTARE

Disc diamantat                                 Set de dălți                                  Pistol pentru cartușe                 Tub amestecare 

   Art. 102407                                    Art. 366885                                            Art. 368211                           Art. 369427                               



 

  

Mortar umplere/reparații 
beton 2K POWER 

► Mai puternic decât 

betonul 

► Rezistență ridicată a 

suprafeței la abraziune 

► Timp de întărire 8 

minute la + 15 ° C 

         Conținut: 300 ml 

         Art. 411472  gri 
 

Locul de utilizare 

Interior 

Exterior  

Particularități 

Lavabil 

Tipul aplicației 

Reparație 

urgentă 

Acțiune 

planificată 

Înainte de reparație, suprafața trebuie să fie curățată. Mortarul pentru umplerea / repararea betonului 

poate fi injectat direct în fisură cu un pistol standard pentru silicon. După doar 8 minute, umplutura este 

puternic legată de suprafață. Materialul arată ca betonul, dar este și mai puternic.  

Poate fi apoi vopsit. 



 

  
GĂURI / CRĂPĂTURI  

ÎN PEREȚII DE 

CĂRĂMIDĂ ȘI BETON 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

PRODUSE COMPLEMENTARE

ZONA DE UTILIZARE În timpul fazei de construcție și a renovării, sunt necesare 

multe găuri temporare, care ulterior trebuie închise etanș. 

Izolarea fonică și termică este foarte importantă, dacă acestea 

nu sunt efectuate corespunzător apar întârzieri și costuri 

ridicate în cazul unor lucrări cum ar fi instalarea ferestrelor și 

ușilor.  

Disc diamantat Dry Turbo               Burghiu ROCKbeaver                Pistol pentru spumă                           Ciocan rotopercutor 

            Art. 042978                                     Art. 213473                               Art. 365905                                             Art. 250799                               



 

  

La temperaturi sub 0°C, multe spume PU nu mai pot fi folosite, dar spuma All Season poate fi utilizată cu un 

pistol PU chiar și la -10°C.  

Pentru o izolare fonică și termică profesională, se recomandă spuma Flex Energy, după întărire este de trei ori 

mai flexibilă decât alte spume. 

► Previne deteriorarea 

nivelurilor de izolație, 

deoarece este de trei ori 

mai flexibilă decât spuma 

PU standard, chiar și la 

temperaturi sub zero 
► Previne punțile termice, 

suprafețele umede și astfel 

formarea mucegaiului 
► Elasticitate excelentă 

(30%), valori termice (34,5 

mW/mk) și valori de izolare 

fonică (60 dB) 

         Conținut: 500 ml 

         Art. 372453  șampanie 

 

► Spumă universală se poate folosi 

pe tot parcursul anului 
► Stabilitate dimensională excelentă 
► Aderență excelentă la aproape 

toate suporturile de construcție 

(cu excepția PE, PP, PTFE și silicon) 
► Nu este rezistent la UV 

         Conținut: 750 ml 

         Art. 213618  șampanie 

 

Spumă Flex Energy  Spumă de iarnă (-10°C) 

All Saison 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER



 

  

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

CRĂPĂTURI ÎN TENCUIALĂ 

ZONA DE UTILIZARE Fisurile din material apar din cauza mișcării. Prin urmare, 

îmbinările dintre perete și tavan pot prezenta fisuri cauzate de 

mișcarea diferitelor materiale. 

Toate fisurile trebuie închise, indiferent dacă sunt în interior 

sau în aer liber. În special pereții exteriori trebuie protejați 

împotriva pătrunderii apei pentru a evita deteriorarea. 

 

PRODUSE COMPLEMENTARE

                                 Bandă de mascare - Gold                              Pistol pentru cartușe                              Perie în unghi 

                                          Art. 244990                                                       Art. 368211                                       Art. 408609                                                                           



 
Micile fisuri din pereți pot fi reparate rapid și profesional cu produsul acrilic Berner potrivit. Toate sunt extrem 

de flexibile și astfel împiedică deschiderea fisurii din nou, au o compatibilitate foarte mare cu diferite materiale 

și pot fi vopsite după întărire!  

Cimentul acrilic rapid este alegerea perfectă pentru o suprafață texturată, în special pentru repararea 

îmbinărilor dintre cărămizi. Pentru a obține o suprafață netedă pe un perete exterior, puteți utiliza etanșantul 

nostru acrilic rezistent la ploaie. Pentru pereții interiori cu o suprafață structurată, se recomandă agent acrilic 

de umplere fisuri, acesta lasă o suprafață aspră. Pentru pereții cu suprafețe netede care au fost deja vopsite, vă 

recomandăm produsul izolant acrilic „fără crăpături”, care poate fi vopsit peste aproximativ 30 de minute și 

permite o reparație finală foarte rapidă. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER

Izolant acrilic 

„fără crăpături” 

Agent acrilic rezistent la 

ploaie torenţială 

Agent acrilic de 

umplere fisuri  
Ciment acrilic rapid 

PREMIUM  
► Pentru repararea rosturilor 

în zidărie  
► Mortar de reparare gata de 

utilizare  

         Conținut: 310 ml 

         Art. 372627  gri  

 

► Pentru rosturi cu absorbție de 

mișcare de până la 7,5% 

► Aderența fără grund la 

majoritatea materialelor de 

construcție poroase 

► Nu este coroziv pentru metale 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 372778  alb 

 

► Previne crăpăturile și decolorarea 

► Pentru rosturi cu absorbție de 

mișcare de până la 7,5% 

► Aderență foarte bună la multe 

suprafețe poroase și aluminiu, 

necorozivă pentru metale 

         Conținut: 500 ml 

         Art. 372781  alb 

 

► Rezistent la ploaie la scurt 

timp după aplicare 

► Pentru rosturi cu libertate de 

mișcare de până la 12,5% 

► Aderență foarte bună la 

multe suprafețe poroase și 

aluminiu, necoroziv pentru 

metale 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 372784  alb 

 



 

 

   

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

RECONSTRUCȚIA 
PEREȚILOR DE BETON 

ZONA DE UTILIZARE Există diverse motive pentru care pereții de beton se pot 

deteriora. De exemplu, fisurile din pereți pot fi cauzate de 

mișcarea clădirii. Acest lucru permite apei să pătrundă în fisuri 

și să provoace daune cum ar fi deteriorarea datorată 

înghețului sau  deteriorarea datorată apei. 

PRODUSE COMPLEMENTARE

                          Disc diamantat de debitat                                       Ciment rapid                                            Nivelă 

                                       Art. 117323                                                     Art. 248676                                       Art. 113472                                                                           



 

  

Mortar umplere/reparații 
beton 2K POWER 

► Mai puternic decât 

betonul 

► Rezistență ridicată a 

suprafeței la abraziune 

► Timp de întărire 8 

minute la + 15 ° C 

         Conținut: 300 ml 

         Art. 411472  gri 
 

Locul de utilizare 

Interior 

Exterior  

Particularități 

Tipul aplicației 

Reparație 

urgentă 

Acțiune 

planificată 

Înainte de reparație, suprafața trebuie să fie curățată. În cazul găurilor / fisurilor mai adânci, se recomandă 

utilizarea cimentului cu întărire rapidă înainte de a utiliza mortarul de umplere/reparații beton 2K POWER. 

Odată uscat, aplicați mortarul de umplere/reparații beton 2K POWER, reparați și neteziți imediat suprafața. 

Suprafața se usucă într-o oră, după care poate fi vopsită.  

Lavabil 



 

  RESTAURAREA 
ROSTURILOR PE ALEI ȘI 
PARDOSELI 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE Rosturile pardoselilor din interior, cât și a celor din exterior  

trebuie să fie umplute cu compuși de etanșare flexibili, 

deoarece diferențele de temperatură și solicitările mecanice 

ridicate determină deplasarea componentelor. 

Datorită solicitării termice, meteorologice și mecanice, 

rosturile de dilatare trebuie înlocuite în mod regulat. După un 

timp, rosturile devin fragile și apar fisuri. Apa poate ajunge 

acum sub acoperirea podelei și o poate deteriora din interior. 

PRODUSE COMPLEMENTARE

                                   Disc diamantat                                              Agent de netezire                   Soluţie de îndepărtat resturi de silicon 

                                       Art. 080985                                                     Art. 059577                                                  Art. 022399                                                                           



 

  Etanșanții hibrizi sunt potriviți pentru menținerea rosturilor. Etanșantul pentru îmbinări Bernerfix are o 

certificare de climat rece și este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și la exterior. Etanșantul pentru 

îmbinare Bernerfix este, de asemenea, fără ftalați, prin urmare, mai puțin dăunător. Etanșantul pentru 

fereastră Bernerfix poate fi utilizat și pentru alei pietonale. Berner vă oferă alternative pentru piatra naturală, 

silicon Oxim piatra naturală, care poate fi utilizat numai în interior, iar siliconul alcoxi piatră naturală este 

potrivit atât pentru aplicații în interior cât și la exterior. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER

Silicon alcoxi Stone Premium Bernerfix pentru ferestre 

Silicon Oxim piatră naturală 

Premium fără Meko 
Bernerfix pentru îmbinări  

► Etanșarea îmbinărilor în contact 

cu pietre naturale (marmură, 

piatră albastră, granit) sau alte 

suprafețe poroase 

► Etanșarea îmbinărilor între 

pietrele naturale și alte 

materiale în zonele sanitare, 

bucătării și încăperi umede  

         Conținut: 310 ml 

         Art. 411100  transparent  

 

► Pentru rosturi de dilatare și 

legătură în construcția 

clădirilor  

► Absorbție ridicată a 

mișcării de 25%  

         Conținut: 290 ml 

         Art. 372899  alb 9003 

 

► Pentru îmbinări pe rame de 

ferestre și uși 

► Emisii foarte mici, certificat 

EC1 PLUS ® 

► Alungire maximă la rupere: 

(ISO 37)> 900%  

         Conținut: 310 ml 

         Art. 372886  alb 9003 

 

► Etanșarea îmbinărilor în zonele 

sanitare și bucătăriile (zone cu 

umiditate) care sunt în contact 

cu pietre naturale  

► Nu este coroziv pentru metale 

► Rezistent la UV 

► O componentă - nu necesită 

amestecare 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 371126  transparent 

 



 

  

REPARAȚIA GRESIEI 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE Plăcile de gresie trebuie reparate din mai multe motive: dacă 

plăcuța se fisurează în timp ce o găuriți sau dacă o gaură veche 

dintr-o placă trebuie închisă în timpul renovărilor. 

PRODUSE COMPLEMENTARE

                       Set Starlock pentru faianțari                      Daltă rosturi                   Baros 3K                Oscilator BOT Starlock Plus 

                                       Art. 339268                                      Art. 372184                 Art. 333685                          Art. 334822                                                                               



 

  Există doar două moduri de a repara gresia. În primul rând, puteți repara o gaură sau un rost cu etanșant sanitar 

din silicon. În al doilea rând, puteți înlocui placa de gresie. Când înlocuiți o placă de gresie, primul lucru pe care 

trebuie să îl faceți este să îndepărtați rosturile și apoi să scoateți placa deteriorată. 

După aceea, suprafața trebuie șlefuită înainte de a lipi placa nouă. Pentru a evita cumpărarea adezivului pentru 

plăci, Berner recomandă utilizarea Bernerfix pentru lipirea plăcii pe suport. 

Pentru repararea plăcilor verticale, vă recomandăm adezivul universal Bernerfix Speed, care are o aderență 

inițială ridicată. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER

Ciment acrilic rapid 

PREMIUM 

Bernerfix  

Silicon sanitar Premium Adeziv universal Bernerfix 

Speed 

► Rezistență ridicată la mucegai 

► Elastic permanent după întărire 

► 100% silicon 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 367640 alb 9003 

 

► Adeziv cu aderență inițială 

extrem de ridicată pentru 

lipire rapidă pe suprafețe 

verticale 

► Nu este periculos pentru 

sănătate, cu emisii reduse, 

certificat EC1 PLUS R. 

         Conținut: 290 ml 

         Art. 044197  alb 9003 

 

► Etanșant universal și adeziv 

► Testat pentru etanșare și 

lipire pe fațadă, sticlă, zone 

sanitare și pardoseală.  

► Certificat ISEGA.  

► Aprobat pentru etanșare și 

lipire în zone alimentare  

         Conținut: 290 ml 

         Art. 044185  alb 9003 

 

► Pentru repararea îmbinărilor din 

zidărie 

► Mortar de reparare gata de 

utilizare 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 372627  gri 

 



 

  

GĂURILE VECHI DIN PEREȚI 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE Prin îndepărtarea instalațiilor vechi din baie sau din bucătărie, 

sunt vizibile găuri vechi, care trebuie închise înainte de 

asamblarea noilor instalații. La refolosirea găurilor, de ex. la 

asamblarea tijelor de protecție și a pieselor grele, este 

necesară o fixare permanentă și o întărire a găurii pentru o 

prindere sigură. 

În special, asamblarea pieselor prea grele poate duce la găuri 

deteriorate care trebuie închise. Nu doar din motive vizuale. În 

exterior, apa poate pătrunde în zidărie printr-o gaură deschisă 

și poate provoca daune. Este necesar un produs impermeabil. 

PRODUSE COMPLEMENTARE

                       Disc oală diamantat                       Tub amestecare            Duză pentru lipici          Mașină de șlefuit beton BCG 

                             Art. 365903                                      Art. 369427                  Art. 207814                              Art. 341742                                                                               



 

  

Cu mortarul compozit MCS Uni Plus se pot umple găuri și fisuri în aproape orice material de bază. Datorită 

rezistenței adezive ridicate, găurile din beton și cărămidă solidă pot fi umplute fără a slăbi structura. 

 

Folosiți o perie sau un pistol de suflat pentru a curăța gaura pentru a îndepărta praful. Umpleți complet gaura 

din partea de jos a găurii pentru a elimina golurile. Utilizați manșoane de ancorare pentru cărămizi goale pentru 

a limita nevoia de mortar. 

 

Găurile mai mici din interior pot fi umplute cu LIQUIDfix. Deoarece se spumează ușor, toate golurile mici și 

cavitățile sunt umplute în mod fiabil. Dacă există un exces, șlefuiți suprafața după ce s-a întărit. Dacă este 

necesar, suprafața poate fi apoi vopsită. 

 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER

Diblu lichid LIQUIDfix  

► Mortar compozit universal cu o 

gamă largă de utilizări aprobate 

► Test de protecție împotriva 

incendiilor F120 în beton și 

zidărie 

► Sarcinile admisibile ridicate în 

beton și zidărie asigură un nivel 

ridicat de siguranță în toate 

aplicațiile 

         Conținut: 300 ml 

         Art. 117579  gri 

 

MCS Uni Plus 
► Rapid și ușor: șuruburile pot fi înșurubate direct în masa 

întărită ca în lemn 

► Ancorarea fără presiune de expansiune previne 

deteriorarea plăcilor și tencuiala 

► Reutilizabil, după utilizare trebuie închis cu capacul 

LIVRARE:  
2 x dibluri lichide LIQUID fix 25 ml  

6 x duze de amestecare pentru      

      dibluri lichide 

4 x extensie pentru duza de      

       amestecare LIQUIDfix 

6 x manșon de sită pentru     

       LIQUIDfix 10 x 50mm 

Art. 094183   



 

  

ETANȘAREA  

PIETREI NATURALE 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE Suprafețele din piatră naturală sunt utilizate din ce în ce mai 

frecvent în industria construcțiilor. Utilizarea pietrei naturale 

nu se limitează la glafurile interioare și exterioare. De 

asemenea, devine din ce în ce mai popular în bucătărie, 

precum și în băi (de exemplu, chiuvete). 

Cele mai frecvente pietre naturale utilizate în construcții sunt 

granitul, marmura, gresia și ardezia. 

Este important să aveți la îndemână etanșantul potrivit. 

Utilizarea etanșantului greșit duce la deteriorarea pietrei 

naturale, decolorarea pietrei în zona în care a fost aplicat 

etanșantul. Înlocuirea pietrei este asociată cu costuri, efort și 

timp neașteptat de mari. 

PRODUSE COMPLEMENTARE

                       Disc diamantat                       Cutere pentru îmbinări          Pistol pentru cartușe                       Mănuși de montaj 

                           Art. 102415                          Art. 329094 și 329095                 Art. 332191                                         Art. 023814                                                                               



 

  

Zonele în care se aplică etanșantul trebuie să fie curate și uscate. Acoperiți zonele de lângă îmbinare cu bandă 

de mascare, astfel încât acestea să nu intre în contact cu etanșantul. Aplicați siliconul în rosturi și neteziți-l cu un 

agent de netezire și o spatulă. Apoi scoateți banda. Pentru rosturi mai mici se recomandă siliconele oxime care 

au un timp scurt de formare al peliculei. 

Siliconii alcoxi sunt ideali pentru îmbinările mai mari, care necesită un timp mai lung de formare a peliculei. Sunt 

potrivite și certificate pentru temperaturi scăzute. De aceea sunt cea mai bună alegere pentru etanșarea 

pietrelor naturale în aer liber. 

 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER

Silicon Oxim piatră 

naturală Premium 

fără Meko  
► Etanșarea îmbinărilor în zonele 

sanitare și bucătăriile care sunt 

în contact cu pietre naturale 

► Îmbinări de dilatare între multe 

materiale de construcție diferite 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 371126  transparent 

 

Silicon alcoxi 

Stone Premium 

► Etanșarea îmbinărilor în contact 

cu pietre naturale (marmură, 

piatră albastră, granit) sau alte 

suprafețe poroase 

► Etanșarea îmbinărilor în zonele 

sanitare și bucătăriile care sunt 

în contact cu pietre naturale și 

umiditate 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 411100  transparent 

 



 

  

FISURI ÎN ROSTURI 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE Fisurile în îmbinări apar în special în timpul procesului de 

uscare a clădirii. Deoarece componentele clădirii se usucă mai 

lent decât compușii de etanșare, tensiunile din îmbinare pot 

cauza fisuri. Pot apărea fisuri, de asemenea, dacă se utilizează 

un material de etanșare greșit sau unul de calitate inferioară. 

Îmbinările cu materiale mixte (de exemplu, lemn și piatră) pot 

provoca, fisuri din cauza mișcărilor ridicate ale materialului la 

diferite temperaturi. Pentru a preveni pătrunderea apei la 

îmbinări, ceea ce duce la deteriorări suplimentare, etanșantul 

trebuie îndepărtat și reînnoit. Prin urmare, este necesar să 

selectați un material de etanșare în funcție de materialele 

folosite la îmbinare.  

PRODUSE COMPLEMENTARE

                       Cuter Starlock max        Starlock Max Special Diamant                            Oscilator BOT Starlock Max 

                           Art. 329103                                    Art. 329106                                                         Art. 334821                                          



Silicon Oxime Plus 

Premium fără Meko 

► Elasticitate maximă 

► ISO 11600 F & G 25LM 

► EN 15651 fațadă (EXT-INT-CC), 

sticlă, zonă sanitară (XS1) 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 411081  transparent 

 

 

           

  
Îndepărtați etanșantul vechi, fisurat mecanic și îndepărtați reziduurile cu o soluție de îndepărtat silicon. Pentru a 

evita fisuri de contracție în etanșant, acordați atenție mișcării rosturilor. Siliconii oferă un nivel ridicat de 

absorbție a mișcărilor. În zona siliconilor neutri, versiunile bazate pe alcoxi sau oxime acoperă o gamă largă de 

aplicații. Silicoanele alcoxi sunt absolut inodore. Comparativ cu siliconele oxime, acestea oferă un timp mai lung 

de formare a peliculei, astfel încât să existe suficient timp pentru a lucra la îmbinările mai mari. Siliconul nu se 

micșorează în timpul întăririi și este potrivit și pentru climă rece. În cazul în care produsul trebuie să fie lavabil, 

ceea ce este deosebit de important pentru pereți, etanșantul acrilic este o soluție bună, dar oferă o absorbție 

mai redusă a mișcării. Dacă o îmbinare în zona sanitară trebuie etanșată, etanșantul sanitar premium asigură 

întărirea fără a se micșora. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER

► Elasticitate maximă 

► ISO 11600 F & G 25LM, EC1 plus 

► EN 15651 fațadă (EXT-INT-CC), 

sticlă (CC), zonă sanitară (XS1), 

alei pietonale (EXT-INT-CC) 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 371988  negru 9005 

 

Silicon alkoxy 

Plus Premium 

Silicon sanitar Premium 

Agent de etanşare 

acrilic 
► Pentru îmbinări acrilice în spații 

interioare și exterioare cu 

libertate maximă de mișcare de 

până la 12,5% 

► Aderență excelentă pe multe 

suprafețe poroase și aluminiu 

► Rezistență ridicată la UV 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 372775  alb 

 

► Rezistență ridicată la mucegai 

► Elastic permanent după întărire 

► 100 % silicon 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 367680  antracit 7016 

 



 

  

 BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

PEREȚI DE 
GIPS-CARTON 



 

  

FLEXIBIL ÎN 

Bernerfix pentru 
îmbinări  
► Îmbinări fără prelucrare 

► Etanșant pentru toate materialele 

► Suprafață netedă 

Art. 372899 

 SITUAȚIILE 
 TOATE 

 

 



 

  

FISURI ÎN  

ROSTURILE DE DILATARE 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Contracția îmbinărilor 

Mișcarea clădirii 

Uscarea clădirii 

Utilizarea etanșantului greșit 

cu absorbție redusă a mișcării 

Fisurile pot avea diverse cauze legate de mișcarea materialelor 

între care a fost aplicat un etanșant ca punte. Stresul mecanic 

și termic apare în mod regulat, în special peretele de gips-

carton care este îmbinat cu beton sau piatră. 

Peretele de gips-carton este construit pe un cadru din lemn 

sau metal, aceste materiale au un comportament termic 

complet diferit fațde cel al pietrei. 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

                 Cuter                   Mănuși de lucru Flexus                             Șurub gips-carton                    Șurubelniță gips-carton BACDWD 

            Art. 405732                         Art. 152826-6                                       Art. 121438                                         Art. 366310                                         



 

   

Bernerfix pentru îmbinări 

► Pentru îmbinări de dilatare și 

conexiune în construcția de clădiri 

► Absorbție ridicată a mișcării de 25% 

         Conținut: 290 ml 

         Art. 372899  alb  9003 

 

Particularități 

Tipul aplicației 

Reparație 

urgentă 

Acțiune 

planificată 

Ori de câte ori apar fisuri pe margini, etanșantul vechi trebuie îndepărtat manual. 

Pentru a preveni apariția din nou a acestor fisuri, este necesar un material de 

etanșare cu o absorbție ridicată a mișcării rosturilor de dilatare. Există mai multe 

tehnologii care îndeplinesc această cerință, dar numai tehnologia hibridă oferă cea 

mai bună soluție. 

Bernerfix pentru îmbinări poate fi aplicat chiar și pe suprafețe umede cu o aderență 

foarte puternică și bună fără grund pe diverse materiale de suprafață. Nu se 

micșorează în timpul uscării, este disponibil în diferite culori și poate fi vopsit peste. 

Lavabil 

Tipul șantierului 

Renovare 

Construcție 

de case 

Locul de utilizare 

Interior 

Exterior  



 

  

SIGILARE GĂURI ÎN PEREȚII 
DE GIPS-CARTON 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Găuri temporare necesare 

Micile zgârieturi 

Pereții de gips-carton sunt de obicei instalați în mansarde, ca 

pereți despărțitori sau ca și placări. Acestea devin din ce în ce 

mai populare datorită prețului scăzut și a instalării rapide. 

Dezavantajele gips-cartonului sunt fragilitatea și suprafața lui 

care se deteriorează ușor. 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

                              Profi Clean                                              Scară cu talpă                                                  Pistol pentru cartușe                     

                              Art. 022387                                              Art. 210760                                                              Art. 368211                                        



 

  Există multe soluții pentru a repara găuri mai mari în pereții de gips-caron. În primul rând, gaura trebuie 

îndreptată, iar o bucată de lemn trebuie lipită în spatele găurii. Lipirea se poate realiza rapid și ușor cu spray-ul 

adeziv Berner, care lipește bucata de lemn după doar câteva minute. Apoi, o bucată de gips-carton este tăiată și 

plasată în zona deteriorată. Aceasta poate fi lipită de bucata de lemn cu spray-ul adeziv. 

 

Zona deteriorată poate fi apoi tencuită direct cu umplutura acrilică. Umplutura acrilică se usucă rapid și devine 

la fel de tare ca tencuiala după ce s-a întărit. Umplutura este gata de utilizare și nu trebuie amestecată separat. 

Este mai durabil decât umplutura de gips și poate fi utilizat în cartuș. Prin urmare, este cea mai bună soluție 

pentru toate reparațiile mici ale plăcilor de gips-carton. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER

► Chit gata preparat 

ultra-ușor 

► Pentru uz interior 

► Poate fi șlefuit după 

întărire 

         Conținut: 310 ml 

         Art. 372787  alb 

 

Chit acrilic PREMIUM  

 

Adeziv pulverizabil  

► Adeziv universal 

► Aderență rapidă și 

rezistență mare a 

adezivului 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 332680   

 



 

 

  

METAL 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 



 

  

PULVERIZAȚI, 

► Utilizare flexibilă 

► Etanșare cuprinzătoare 

► Reparații rapide 

Art. 411618 

GATA ! 

SIGILAȚI, 
SITUAȚIIL

 

 

 

Spray UNIseal 
 



 

  

FISURI ÎN  

ELEMENTE METALICE 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Fisuri legate de vreme la 

îmbinările lipite (jgheab) 

Inele de etanșare învechite 

Îmbinări etanșate 

necorespunzător 

Jgheaburile metalice sunt în permanență în contact cu apa, 

soarele, frunzele și alte resturi. De-a lungul timpului, 

îmbinările lipite în special pot dezvolta fisuri, astfel apar 

scurgeri de apă prin jgheab. 

Infiltrațiile legate de vreme sunt observate în mod regulat la 

acoperișurile din tablă ondulată care au fost fixate cu șuruburi 

cu inele de etanșare din cauciuc. Acest inel de etanșare devine 

poros după un timp și pot apărea infiltrații. 

Astfel de daune trebuie reparate rapid pentru a preveni 

deteriorarea clădirii în sine. 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

                        Disc de șlefuit                             Inox clean                        Spray vopsea                               Polizor unghiular 

                          Art. 000749                              Art. 084839                        Art. 061541                                      Art. 217711                                        



  

Spray UNIseal  

► Ideal pentru reparații rapide 

► Utilizare universală pe multe 

materiale 

► Protecție împotriva deteriorării 

cauzate de apă 

         Conținut: 500 ml 

         Art. 411618   
 

Particularități 

Tipul aplicației 

Reparație 

urgentă 

UNIseal Spray este soluția perfectă pentru etanșarea rapidă și ușoară a jgheaburilor 

atât pentru partea exterioară cât și pentru cea din interior. Înainte de a aplica spray-ul 

de etanșare, curățați suprafața și îndepărtați rugina. Pentru a sigila fisura, pur și 

simplu pulverizați UNIseal pe zona deteriorată și lăsați-l să se usuce timp de cel puțin 

8 ore. Poate fi vopsit după ce s-a întărit, datorită etanșării flexibile, fisura nu se va 

deschide din nou datorită tensiunii termice. UNIseal Spray este cea mai bună soluție 

pentru etanșarea fisurilor și găurilor mici. Nu este potrivit doar pentru elementele 

metalice, ci și pentru multe alte materiale precum beton, lemn, bitum etc. 

Lavabil 

Tipul șantierului 

Renovare 

Construcție 

de case 

Locul de utilizare 

Interior 

Exterior  

 



 

  

ELEMENTE METALICE 

RUGINITE 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Coroziune cauzată de vreme 

Umiditate ridicată sau 

 scurgeri mici 

Elementele metalice ruginite apar de obicei în afara clădirii. 

Dar există și șuruburi ruginite și în casă dacă este umiditate 

ridicată (ex. băi). 

Chiar și elementele zincate pot rugini dacă stratul protector 

este deteriorat. 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

                      Disc abraziv                             Perie din inox                           Perie de sârmă                                 Polizor unghiular BC+ 

                      Art. 097790                               Art. 175775                               Art. 120156                                             Art. 217712                                        



 

   

De cele mai multe ori, rugina trebuie îndepărtată manual folosind diverse instrumente de șlefuit. Pentru a slăbi 

șuruburile ruginite, degripantul Premium ICE este cea mai bună alegere, deoarece acesta răcește șurubul la 

temperatura de -40°C, spărgând crusta de rugină. 

 

Nu puteți utiliza orice degripant pentru șuruburile ruginite din bucătării. Asigurați-vă că luați agentul de 

îndepărtare a ruginii NSF, care este destinat utilizării în zonele alimentare. Berner oferă mai multe opțiuni 

pentru protejarea elementelor metalice de coroziune. Pentru scule și piese mai mici, vă recomandăm  

Multispray Premium, care protejează elementele metalice cu o peliculă de ulei hidrofobă, subțire, invizibilă. 

Pentru a repara stratul de protecție pe elementele zincate, oferim spray-uri de zinc care au un cap special de 

pulverizare care este reglabil. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER 
Degripant Premium ICE  

► Proprietăți excelente de 

eliberare a ruginii 

► Capacitate mare de fulaj 

(lichidul își croiește drum de-

a lungul părții ruginite) 

► Proprietăți bune de lubrifiere 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 341628   

 

Spray zinc Premium 
Soluție degripant NSF 

Multispray Premiumline 

► Cap de pulverizare 

special pentru acoperiri 

profesionale  

► Uscare rapidă 

► Acoperire foarte bună 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 405065   

 

► Înregistrat NSF-H1  

► Potrivit pentru contactul 

ocazional cu alimentele 

► Fără rășină, silicon și acid 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 210617   

 

► Ungere excelentă  

► Cap de pulverizare mobil 

► Degripant, spray de 

contact, protecție împotriva 

coroziunii și produs de 

îngrijire a metalelor într-un 

singur spray 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 358525   

 



 

  

ELEMENTE SUDATE 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Cordon de sudură rupt 

Coroziune 

Greutate prea mare 

Elementele metalice precum balustradele, scările sau protecția 

împotriva căderii sunt prefabricate și apoi asamblate. 

Aceasta înseamnă că nu este nevoie să sudăm pe șantier. Dar 

unele elemente metalice, cum ar fi acoperirea marginii 

acoperișului care trebuie adaptate la clădire, vor trebui sudate 

la fața locului. 

La renovarea clădirilor, se constată în mod regulat că 

elementele vechi sunt deteriorate de coroziune. De asemenea, 

se întâmplă adesea ca o balama să fie ruptă deoarece a fost 

pusă o sarcină prea grea. Țevile metalice mai vechi trebuie, de 

asemenea, reparate prin sudare din când în când.  

PRODUSE COMPLEMENTARE 

                   Disc abraziv                              Polizor unghiular cu acumulator             Micro Stretch moale      Perie cordoane de sudură 

                   Art. 050909                                              Art. 250801                                             Art. 056387                       Art. 099905                                        



 

  

Singura reparație permanentă este sudarea. Rugina și piesele slăbite trebuie mai întâi îndepărtate cu atenție 

înainte de a avea loc o curățare intensivă pentru a îndepărta grăsimea, uleiul și orice murdărie existentă. 

 

Curățarea se poate face perfect cu degresantul special. Înainte de a suda, împrejurimile trebuie protejate cu 

spray de protecție pentru sudură Berner. După reparație, elementele metalice trebuie curățate din nou și 

protejate de coroziune. Pentru elemente precum șinele, Berner vă recomandă spray-ul pentru curățare oțel 

inoxidabil, care curăță și protejează imediat. Cordoanele și punctele de sudură pot fi protejate de coroziune cu 

ceară protectoare. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER 
Degresant special 

► Îndepărtează reziduurile de 

ulei, grăsime și murdărie 

► Nu este coroziv 

► Nu atacă piesele din cauciuc 

și plastic 

         Conținut: 500 ml 

         Art. 407948   

 

Ceară protectoare Spray de protecție 

pentru sudură 

Spray pentru curățare 

oțel inoxidabil 

► Protejează împotriva coroziunii 

și oxidării 

► Formează un film de protecție 

elastic și adeziv 

► Hidrofug și rezistent la stropire 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 411208   

 

► Operațiile ulterioare de 

prelucrare, cum ar fi vopsirea 

sau finisarea suprafețelor, nu 

sunt afectate 

► Fără silicon, biodegradabil 

► Neinflamabil 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 224324   

 

► Curățare și îngrijire foarte bună 

► Îndepărtează praful, murdăria, 

amprentele și filmele de ulei într-

un singur pas, fără a lăsa urme 

► Film de protecție de lungă durată 

respinge apa și împiedică aderarea 

murdăriei noi 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 160366   

 



 

 

  

PLASTIC 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 



 

  

UȘOR 

► Reparații de urgență 

► Rezistă la cele mai dificile condiții 

► Se adaptează bine la suprafețe 

Art. 249810 

DEFECȚIUNILE 

REZOLVAȚI 
SITUAȚIILE 

Art. 244677 

Bandă de reparații 

Multi - Stretch 



 

  

PICURAREA 
ȚEVILOR / FURTUNURILOR / 
CHIUVETEI 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Țeavă de plastic ruptă 

Furtun tăiat / rupt 

Plastic poros datorat 

intemperiilor  

Apa curge și se răspândește peste tot. Balta este din ce în ce 

mai mare și apa încă curge. Cauza trebuie găsită și corectată 

imediat. 

Acest lucru se poate întâmpla ori de câte ori scurgerea de la  

chiuvetă este defectă, există o gaură într-un furtun sau o țeavă 

este ruptă. 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

               Disc de debitat X-LOCK                           Cuter                         Agent de curățare Plast-O-Fix         Polizor unghiular X-LOCK                           

                          Art. 399428                              Art. 405730                                 Art. 151883                                      Art. 370501                                        



 

 

  

Bandă reparații Multi-Stretch 

► Bandă autoamalgamantă din silicon 

► Etanșare permanentă  

► Rezistență la temperatură -65°C 

până la 260°C 

         Art. 249810 transparent 

         Art. 244677 negru 

 

Tipul aplicației 

Reparație 

urgentă 

Dacă se scurge un furtun, o țeavă sau un sifon, sunt disponibile metode de reparații profesionale și urgente: 

bandă reparații Multi-Stretch sigilează imediat scurgerea, este durabil și rezistent la presiune până la 8 bari. 

Este disponibil în două culori; versiunea transparentă este aproape invizibilă și poate fi ușor îndepărtată la 

înlocuirea tubului. Între timp, însă, scurgerea este sigilată profesional, chiar dacă banda a fost aplicată pe o 

suprafață umedă. 

Tipul șantierului 

Renovare 

Construcție 

de case 

Locul de utilizare 

Interior 

Exterior  



 

  

REPARAȚIA PLASTICULUI 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Piese din plastic rupte sau 

deteriorate 

Rame pentru prize, fixări 

pentru conducte de cablu, 

benzi și panouri de design 

Soclurile și capacele din plastic aflate la exterior se pot 

deteriora sau crăpa din cauza vremii și a radiațiilor UV. Aceste 

piese sunt realizate din polietilenă sau polipropilenă, care sunt 

greu de lipit. De asemenea, este necesară o soluție 

impermeabilă. 

Canalele de cablu sunt de obicei înșurubate sau bătute în cuie. 

Deoarece aceste prinderi sunt distanțate, zonele intermediare 

se pot rupe cu ușurință. La fel se întâmplă și în cazul fixării 

benzilor și panourilor de design. Adezivii pentru utilizare în 

exterior trebuie să fie rezistenți la intemperii și UV. 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

               Pistol manual PP/PE 10:1                            Pistol Plast-O-Fix                     Mănuşi împletite fin micro    Tub de amestecare 

                          Art. 410487                                             Art. 103481                                      Art. 170343-6                        Art. 103480                                        



 

  
Un lipici din plastic este o soluție bună pentru a face prizele și capacele lor să fie impermeabile din nou. Berner 

oferă adezivi speciali Plast-O-Fix PE / PP cu ajutorul cărora aceste piese din plastic pot fi reparate foarte ușor, 

deoarece aderă fără grund. 

Cu un adeziv, conductele de cablu pot fi atașate mult mai ușor și mai sigur. Adezivii Plast-O-Fix 30, 90 sau 300 sunt 

foarte potriviți pentru îmbinări de materiale precum plastic, piatră sau metal. Acestea diferă în ceea ce privește 

timpul de întărire și repoziționare. Cu Plast-O-Fix 30, mici fixări pot fi efectuate rapid și ușor. 

Pentru piesele de dimensiuni medii și piesele care necesită timp de reajustare, Plast-O-Fix 90 este cea mai bună 

opțiune. Dacă conductele mari de cabluri sau panourile de proiectare trebuie lipite, este nevoie de ceva timp 

pentru aplicarea lipiciului. Plast-O-Fix 300 este o opțiune practică pentru fixarea la destinație. Suprafața trebuie 

curățată și amorsată înainte ca adezivul să poată fi aplicat. Toți adezivii sunt de obicei rezistenți la intemperii și UV. 

PUNCTE FORTE ALE PRODUSELOR BERNER 
Plast-O-Fix PE/PP 

► Aplicare fără grund 

► Ușor și rapid de utilizat 

► Perfect pentru materiale 

plastice precum PP, PE, 

teflon, EPDM 

         Conținut: 50 ml 

         Art. 409529         alb 

 

Plast-O-Fix 300 Adeziv Plast-O-Fix 30 

Plast-O-Fix 90 

► Pentru o muncă precisă 

► Timpul lung de poziționare 

înseamnă mai puține retușuri 

după întărire 

► 300 secunde timp de procesare 

         Conținut: 50 ml 

         Art. 409523         negru 

 

► Pentru o muncă foarte rapidă 

► Economie de timp datorită 

întăririi și prelucrării rapide 

► Timp de procesare de 30 de 

secunde 

         Conținut: 25 ml 

         Art. 409511         negru 

 

► Pentru muncă rapidă 

► Întărire rapidă cu timp de 

poziționare bun 

► Timp de procesare de 90 de 

secunde 

         Conținut: 25 și 50 ml 

         Art. 409517      negru 

 



 

 

  

LEMN 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 



 

  

A LEMNULUI 

Fillfix pentru 
lemn 

► Fixare rapidă  

► Prelucrare invizibilă  

 

Art. 411523 

REPARAȚIA RAPIDĂ 
 



 

  

REPARAȚII DE MOBILĂ 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

ZONA DE UTILIZARE 
Șurubul s-a strâns prea tare 

Balamale rupte 

Îmbinări de colț care nu se 

potrivesc perfect (plinte) 

Elementele de mobilier vor fi instalate deja în faza finală de 

construcție, de exemplu în bucătării și băi. În timpul lucrărilor 

de instalare a acestui mobilier, mici greșeli pot duce la daune 

și costuri suplimentare și prelucrări care nu sunt planificate. 

Exemple de astfel de mici greșeli: un șurub este strâns în exces 

și lemnul se despică sau o balama se rupe. 

PRODUSE COMPLEMENTARE 

 Șurub PAL EASYfast WAVE plus             Menghină HD                                  Șlefuitor orbital                               Disc velcro WOODline 

                     Art. 409956                               Art. 198698                                         Art. 409483                                          Art. 871608                                        



 

    

Fillfix pentru lemn 

► Fixare și finalizare rapidă 

► Umplerea și fixarea într-un singur 

pas  

► Super ușor de utilizat 

         Conținut: 25 ml 

         Art. 411523      chihlimbar 

 

Tipul aplicației 

Reparație 

urgentă 

Fillfix pentru lemn ajută la micile reparații în lemn, cum ar fi umplerea unei fisuri sau repararea unei margini 

deteriorate. Dacă există un spațiu datorat unui șurub supra-strâns, pur și simplu scoateți șurubul, umpleți  

orificiul găurii cu Fillfix pentru lemn și apăsați ferm. După un timp de întărire, lemnul poate fi șlefuit sau forat 

și problema este rezolvată! 

Un alt avantaj al Fillfix pentru lemn este culoarea sa: culoarea chihlimbarului este aproape invizibilă pe lemn și 

poate fi vopsită după un timp de întărire de 60 de minute. Adezivul 2K este oferit într-o seringă, astfel încât să 

nu fie necesar folosirea unui pistol de lipit. 

Locul de utilizare 

Interior 

Exterior  

Particularități 

Lavabil 



 

  
TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ 

BERNER | REÎNNOIRE SUPRAFEȚE 

Înainte de a începe lucrarea principală, este important să pregătiți suprafața. O suprafață curată și fără praf este 

baza pentru aplicarea ulterioară a substanțelor chimice și asigură rezultatul dorit, de lungă durată, fără a fi nevoie 

de o prelucrare costisitoare.  

Această muncă pregătitoare este la fel de importantă ca lucrarea principală și, prin urmare, este direct legată de 

rezultatul final. 

După finalizarea lucrării principale, poate fi necesar un agent de curățare. Unele reziduuri care apar în munca dvs. 

zilnică pot fi îndepărtate cu agenți de curățare de la Berner. De asemenea, sunt necesare produse de curățare 

pentru finisarea lucrărilor, la sfârșitul unei lucrări sau pentru curățarea uneltelor. 

Curățarea în sine nu se limitează la lucrări pregătitoare sau post-procesare. Îndepărtarea murdăriei și suprafețele 

strălucitoare și curate sunt adesea o sarcină dificilă. Aici este important să aveți produse eficiente și profesionale, 

astfel încât treaba să poată fi realizată rapid și ușor. 

► Îndepărtează 

spuma PU întărită 

de pe suprafețe, 

pistoale și supape 

         Conținut: 50 ml 

         Art. 717126 

 

► Îndepărtează reziduurile 

de silicon, ulei, grăsime 

și ceară 

         Conținut: 5 l 

         Art. 022399          

 

► Îndepărtează 

reziduurile adezive 

de bandă adezivă, 

etichete adezive, 

mașini, butoaie, 

cutii, rafturi etc. 

         Conținut: 500 ml 

         Art. 367943          

 

► Îndepărtează vopseaua, lacul și 

graffiti-urile de pe lemn, sticlă 

și oțel, suprafețele vopsite cu 

lac bicomponent sau lac uscat 

în cuptor, PP, PVC  

         Conținut: 500 ml 

         Art. 407956 

 

► Îndepărtează 

particulele de murdărie, 

filmele lubrefiante și 

reziduurile de grăsime 

din PVC, oțel, aluminiu, 

crom, smalț și plastic 

         Conținut: 400 ml 

         Art. 013792 

Soluţie de îndepărtat 

resturi de silicon 

► Îndepărtează 

diferite tipuri de 

murdărie din 

aluminiu, PVC / 

lemn și sticlă 

         Conținut: 500 ml 

         Art. 399448 

 

Agent de curățare 

Plast-O-Fix 

► Îndepărtează uleiul, 

grăsimea și murdăria 

de pe suprafețele din 

plastic 

         Conținut: 500 ml 

         Art. 151883 

 

► Îndepărtează spuma PU 

întărită din PVC, lemn, 

piatră, gresie, beton, 

rășină epoxidică, oțel, 

tapițerie, haine de lucru, 

mâini etc. 

         Conținut: 300 ml 

         Art. 407954 

 

Agent de îndepărtare 

a spumei PU 

Agent activ de curățare 

aluminiu și PVC 
Spumă de curățare 3D 

Substanță pentru îndepărtarea 

desenelor graffiti 
Substanță îndepărtare 

etichete NSF K3 

Soluție de curăţat 

pistol spumă PU 



 

  
Uneori este necesar să tratați suprafețele pentru a le proteja de intemperii sau de îmbătrânire. Metalele suferă 

modificări în special în zonele de exterior atunci când intră în contact cu umezeala, acest lucru duce la coroziune 

iar piesa de prelucrat trebuie înlocuită mai devreme sau mai târziu. Protecția și îngrijirea diversă, precum și 

aerosolii speciali asigură o suprafață strălucitoare de lungă durată și o durată de viață lungă pentru piesa de 

prelucrat. 

Tratamentul de suprafață nu se referă numai la substraturi sau piese de prelucrat, ci și la îngrijirea pielii. În timpul 

muncii fizice, pielea este adesea expusă la stres mecanic sau praf și murdărie. Prin urmare, un bun detergent și o 

rutină eficientă de îngrijire a pielii sunt esențiale pentru a sprijini regenerarea acesteia. 

Degripant Premium 

ICE 

Spray inox Inox clean Soluție pentru oțel 

inoxidabil NSF 

Soluţie degripant 

Graphit 

Spray zinc aluminiu 

Premium 

Profi Clean 

Conținut: 400 ml 

Art. 341628 

 

Conținut: 400 ml 

Art. 051646 

 

Conținut: 400 ml 

         Art. 335528 

 

         Conținut: 5 l 

Art. 367945 

 

Conținut: 30 buc. 

Art. 084839 

 

Conținut: 400 ml 

Art. 405061 

 

Conținut: 72 buc. 

Art. 022387 

 

Conținut: 15 buc. 

Art. 243447 

 

► Îndepărtează lubrifianții, 

adezivii, uleiul, gudronul, 

asfaltul, cerneala, ceara, 

spuma PU și multe tipuri 

de particule solide precum 

praful de cărbune, grafit 

etc. 
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