
Adezivi uz casnic

UHU twist & glue cu sau fără solvent. �
Rapid, permanent, curat, transparent, se poate spăla. �
Lipește porţelan, lemn, metal, sticlă, ceramică, plexiglas, polistiren și  �
multe alte materiale.
Are un sistem unic cu 3 variante de aplicare: punctat, iar prin răsucire  �
vârful precis se transformă într-un aplicator oval îngust sau lat.
Este ideal pentru reparaţii în gospodărie, lucrări de artizanat, la școală  �
sau la birou.

Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie
771003 UHU Ad univ Twist&Glue 35ml fără solv c43660 tub 35 ml 24
771004 UHU Ad univ Twist&Glue 35g c.46300 tub 35 g 24

uhu ADeZIV uNIVerSAl TWIST& Glue
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Adezivi pentru uz casnic

uhu – All purpOSe ADheSIVe 
Adeziv puternic, transparent, indicat pentru reparaţii în  �
gospodărie și diferite aplicaţii meșteșugărești.
Lipește lemnul, cartonul, hârtia, diverse ţesături și materiale  �
textile, piele, ceramică, sticlă, porţelan, marmură, metal, pâslă, 
plută, celuloză și multe altele.

UHU – ALL PURPOSE ADHESIvE EXTRA GEL
Adeziv universal, rapid, permanent, are consistenţa unui gel. �
Este prevăzut cu un sistem ce previne scurgerea accidentală  �
pentru o lipitură curată.

Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie

771000 UHU Ad univ 33ml c. 40344 tub 33 ml 24
771001 UHU Ad univ gel 31ml c.43435 tub 31 ml 24

Adeziv rapid și puternic, 100% transparent. �
Permite efectuarea corecţiilor ulterioare. �
S-a dovedit a fi cel mai bun adeziv universal, lichid, ambalat  �
într-un tub de plastic, moale și care nu se sparge.
Pentru porţelan, lemn, metal, sticlă, ceramică, plexiglas, pâslă,  �
plută, ţesături, carton, hârtie.
Cu solvent sau fără. �

Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie

771005 UHU Ad univ Flex&Clean 20g bl. c.46405 tub 20 g 24
771006 UHU Ad univ Flex&Clean fără solv 20g bl c.48475 tub 20 g 24
771032 UHU Ad univ Flex&Clean gel 18g bl. c.48490 tub 18 g 24

uhu ADeZIV uNIVerSAl

uhu ADeZIV uNIVerSAl Flex&CleAN

= VAlABIl Pe cOmANdă SPecIAlă
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Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie

771008 UHU Super Glue MINI 3x1g c.45415 tub 3 g 24
771035 UHU Super Glue 3g bl. c.39445 tub 3 g 24

uhu – Super Glue MINIS 3 x 1 G 
Super Glue rapid și puternic în ambalaj convenabil de 1 g pentru  �
lucrări mici de reparaţii acasă sau în călătorii.
Este indicat pentru aproape toate materialele solide și flexibile cu  �
excepţia PE/PP, polistiren și materiale textile sau piele.

uhu – Super Glue
Precizie în aplicare – o picătură este suficientă. �
Protecţie împotriva scurgerilor, sistem de deschidere integrat,  �
capac de protecţie.

Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie

771007 UHU Ad univ Super Strong &Safe 7g bl c.46960 tub 7 g 24

Adeziv universal, lipește foarte puternic, foarte rapid și permite  �
efectuarea corecţiilor ulterioare.
Flexibil, transparent și inodor. �
Ideal pentru aproape orice tip de material flexibil sau solid,  �
materiale poroase și neporoase, materiale precum porţelan, 
ceramică, multe materiale plastice, metal, lemn, sticlă, piele, 
cauciuc, polistiren, hârtie, carton și multe altele.
Nu este indicat pentru PE/PP și îmbrăcăminte din material textil. �
Rezistă la vibraţii și trepidaţii. �
Rezistă la umezeală și temperaturi de la –50° C până la +100°C. �

Un Ford Pick Up Truck de 4,1 tone a stat 
suspendat timp de o oră de o suprafaţă lipită 
cu 9 picături de adeziv pe un cilindru de oţel 
cu diametru de 7 cm. Încercarea a avut loc în 
Bühl, Germania, în 11 octombrie 2007 și a fost 
notificată de un notar german.

uhu ADeZIV Super Glue

uhu ADeZIV uNIVerSAl STrONG & SAFe
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Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie

771010 UHU Stic 8,2g c.00037 stic 8,2 g 24
771014 UHU Stic 21g  c.00033 stic 21 g 24
771127 UHU Stic 40g c.000061 stic 40 g 24
771128 UHU Stic Magic 8,2g c.000075 stic 8,2 g -
771121 UHU Stic Magic 21g c.80 stic 21 g -

Adeziv rapid, puternic și rezistent. �
Fără solvent. �
Capacul care se înșurubează previne scurgerea adezivului. �
Economic, se întinde ușor, se spală. �
Lipește hârtie, carton, etichete chiar și polistiren. �
stic MAGIC �  – este un adeziv fără solvent, colorat la aplicare, 
transparent după ce se usucă.

50 buc. bandă dublu adezivă într-un ambalaj practic,  �
pentru o lipire rapidă, curată și de durată.
Pentru fixarea și lipirea pe metal, sticlă, plastic, materiale  �
textile, hârtie, carton.
Lipește diverse materiale fără cuie, șuruburi sau pioneze. �
Pentru uz interior și exterior (–40…+60°C). �
Suportă 300g greutate per bucată. �

Cod Denumire Ambalare Conţinut Buc/cutie

771017 UHU Fix 50 bucati bl. c.44385 buc 50 buc 12

uhu ADeZIV hârTIe - STIC & STIC MAGIC

uhu BANDĂ DuBlu-ADeZIVĂ
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Adezivi pentru parchet

Adeziv pe bază de vinil cu priză rapidă, indicat pentru lipirea  �
parchetului neprelucrat cu o grosime de 15mm, a parchetului 
lamelar cu grosimi de până la 8mm aşezat pe muchie, precum 
şi pentru substratul de plută ce se lipeşte ca bază pe beton 
sau şapă autonivelantă.
Consum: 600-800g/m². �

Cod Denumire Buc/bax
590003 BOSTIK Tarbicol KP5 adeziv parchet 20kg 1
590021 BOSTIK Tarbicol KP5 adeziv parchet 6kg 1

TArBICOl Kp5

ADeZIVI peNTru pArCheT
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Adeziv poliuretanic bicomponent pentru lipirea tuturor  �
tipurilor de parchet sau pardoseli de lemn pe orice tip de 
suport: beton, şapă, ceramică, metal. Poate fi utilizat pentru 
lucrări de exterior: lipirea parchetului pe terase, pe lângă 
piscine.
Consum: 800-900 g/m². �

Cod Denumire Buc/bax
590027 BOSTIK Tarbicol PU BI ad. parchet PU 6kg 1
590068 BOSTIK Tarbicol PU BI ad. parchet PU 10kg 1

TArBICOl pu BI

Adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipirea tuturor  �
tipurilor de parchet cu grosimi de până la 23mm, a scândurii 
masive de lungimi mari, a parchetului de tip mozaic
Consum: 800-900 g/m². �

Cod Denumire Buc/bax
590037 BOSTIK Tarbicol PU Mono ad. parchet PU mono 21kg 1

TArBICOl pu MONO

Adeziv pe bază de răşini, indicat pentru lipirea diferitelor  �
tipuri de parchet cu grosimi de până la 22mm, a parchetului 
tip mozaic de până la 8mm, a lemnului stratificat cu lamba şi 
uluc de până la 15mm grosime, a scândurii masive cu grosimi 
maxime de 22mm, pe substrat din beton, şapă autonivelantă 
sau placaj.
Consum: 800-900 g/m². �

Cod Denumire Buc/bax
590022 BOSTIK Tarbicol A ad p baza de ras./alcool 7kg 1
590045 BOSTIK Tarbicol  A ad p baza de ras./alcool 25kg 1

TArBICOl A

ADeZIVI peNTru pArCheT
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ADeZIV BITuMINOS 
MeMBrANe ADeZIV 

lA reCe pluS

pelICulĂ FluIDĂ De 
eTANŞAre

IZOelASTIC - 
hIDrOIZOlANT 

exTerIOr

GruND MeMBrANe 
TerMOSuDABIle

produse pentru reparaţii/renovări la acoperişuri

Este un produs bituminos, hidroizolant, sub forma unui lichid  �
subţire de culoare neagră, utilizat pentru izolarea suprafeţelor din 
bitum, beton sau ciment armat cu fibră.
Suportul trebuie să fie stabil, uscat, curat, fără gheaţă, urme de  �
ciment, ulei, grăsimi sau vopsea.
Pe suprafeţele nebituminoase, absorbante, se va aplica întâi  �
Ultrament Grund bituminos concentrat.
Consum:  � aproximativ 200-250 ml/m² pe strat, în funcţie de suport.
Unelte:  � rolă, pensulă.

hIDrOIZOlAŢIe peNTru ACOperIŞ

Cod Denumire Ambalare

700028 ULTRAMENT Hidroizolatie pt acoperis 1L găleată 1L
700029 ULTRAMENT Hidroizolatie pt acoperis 5L găleată 5L
700030 ULTRAMENT Hidroizolatie pt acoperis 10L găleată 10L

CONTINUARE PRODUSE 
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hIDrOIZOlAŢIe 
repArAŢII ACOperIŞ

MASA De SpAClu-
hIDrOIZOlAŢII 

ACOperIŞ

hIDrOIZOlAŢIe 
peNTru ACOperIŞ

hIDrOIZOlAŢIe 
ACOperIŞ rOŞu

hIDrOIZOlAŢIe 
TerASe

ADeZIV BITuMINOS 
MeMBrANe

produse pentru reparaţii/renovări la acoperişuri
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Spray-uri decorative
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Vopsea spray de înaltă calitate pe  �
bază de rășină sintetică rezistentă la 
intemperii, adecvată pentru aplicaţii 
casnice și hobby.
Pentru: lemn, metal, aluminiu, sticlă,  �
piatră, carton, hârtie, ciment, porţelan și 
numeroase materiale plastice.
Nuanţe de culori lucioase și mate. �

coLor spray

Duplicolor DECoRAtIVE
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Cod: 301120 
C.SPRAY grund gri cod 585098, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301137 
C.SPRAY alb fildes cod 625725, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301138 
C.SPRAY gri metal cod 674037, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301122 
C.SPRAY alb crem cod 674020, 400ml 
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301107 
C.SPRAY lac trs. cod 585012, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301101 
C.SPRAY alb lucios cod 584893, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301109 
C.SPRAY maro lucios cod 584916, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301202 
C.SPRAY alb mat cod 585036, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301110 
C.SPRAY maro nuca cod 625770, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301118 
C.SPRAY alb trafic cod 673733, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301102 
C.SPRAY negru lucios cod 584909, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301104 
C.SPRAY albastru cod 584961, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301201 
C.SPRAY negru mat cod 585029, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301136 
C.SPRAY albastru deschis cod 584954, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301111 
C.SPRAY rosu inchis cod 654350, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301112 
C.SPRAY bej maroniu cod 671234, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301131 
C.SPRAY pepene galben cod 699429, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301116 
C.SPRAY albastru pastel cod 699405, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301121 
C.SPRAY roz deschis cod 625800, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301106 
C.SPRAY galben lucios cod 585005, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301126 
C.SPRAY portocaliu pastel cod 625732 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301133 
C.SPRAY albastru safir cod 584978, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301123 
C.SPRAY verde deschis cod 699443, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301117 
C.SPRAY gri ardezie cod 747120, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301105 
C.SPRAY rosu lucios cod 584992, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301130 
C.SPRAY bleu deschis cod 745843, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301113 
C.SPRAY verde inchis cod 745560, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301135 
C.SPRAY gri argintiu cod 584923, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301108 
C.SPRAY ultramarin cod 673719, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301128 
C.SPRAY galben narcisa cod 625749, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301103 
C.SPRAY verde lucios cod 584947, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301134 
C.SPRAY verde menta cod 673740, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 301124 
C.SPRAY gri deschis cod 625787, 400ml
Buc/bax: 6 buc

Duplicolor DECoRAtIVE
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produsul cu peste 2000 de aplicaţii şi utilizări

asigură funcţionarea uşoară şi elimină scârţâitul balamalelor,  �
a broaştelor, lacătelor, zăvoarelor şi şuruburilor
curăţă şi lustruieşte chiuvetele de bucătărie din oţel şi  �
armăturile metalice
eliberează sistemele de închidere blocate ale geamurilor �
curăţă mucegaiul, rugina şi petele de calcar de pe duş  �
 

îndepărtează seva şi pământul de pe uneltele de  �
grădinărit
curăţă şi lubrifiază angrenajele maşinilor de tuns  �
iarba şi uneltele de grădinărit
protejează greblele, lopeţile şi orice altă unealtă  �
pe parcursul lunilor de iarnă
protejează lacătele contra ruginii şi coroziunii �

CASA ŞI GrĂDINA

curăţă şi protejează cablajele auto  �
(frână, acceleraţie, ambreiaj), trapele şi 
mecanismele de reglare ale scaunelor
îndepărtează umezeala de pe capacele de  �
delcou şi bujii asigurând o pornire rapidă a 
motorului umed
protejează lanţurile de la motociclete, scutere şi  �
alte vehicule cu lanţ împotriva ruginii şi coroziunii
curăţă smoala, insectele şi alte substanţe de pe  �
caroseriile autoturismelor şi camioanelor
lubrifiază balamalele uşilor, hayonului şi capotelor  �
autovehiculelor
curăţă şi protejează polii acumulatorilor auto  �
împotriva oxidării
curăţă şi protejează motoarele împotriva ruginii �

SpOrT ŞI reCreere

lubrifiază şi protejează aparatele de gimnastică �
lubrifiază roţile, rulmenţii şi lanţurile diferitelor echipamente sportive �
protejează instrumentele de pescuit şi echipamentul pentru căţărare împotriva ruginii �
protejează împotriva umezelii şi coroziunii motoarele ambarcaţiunilor �

AuTO - MOTO
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INDuSTrIe

lubrifiază şi protejează asigurând funcţionarea uşoară a diferitelor mecanisme şi  �
angrenaje mecanice
lubrifiază şi asigură buna funcţionare a benzilor transportoare �
lubrifiază filetele şuruburilor pentru o asamblare mai uşoară �

penetrează şi eliberează şuruburile înţepenite   �
şi bolţurile ruginite
previne cimentarea diferitelor unelte şi utilaje  �
folosite în construcţii
curăţă şi protejează utilajele de încărcare  �
(elevatoare şi motostivuitoare), sculele şi 
echipamentele de lucru

ArMATĂ ŞI AVIAŢIe

curăţă cenuşa şi praful de puşcă ars de  �
pe ţeava armelor de foc 
lubrifiază şi protejează mecanismele de  �
aterizare, turbina şi elicea motoarelor de 
avion împotriva ruginii şi coroziunii
curăţă şi protejează elicea elicopterelor �
îndepărtează umiditatea de pe  �
contactele electrice şi asigură buna 
funcţionare a aparaturii radar
lubrifiază şi asigură funcţionarea uşoară  �
a manşei avionului, butoanelor şi 
întrerupătoarelor din panoul de bord 

ApArATe eleCTrICe

curăţă, lubrifiază şi protejează sculele  �
electrice de mână
lubrifiază şi protejează întrerupătoarele,  �
ştecherele şi prizele electrice
asigură pornirea uşoară a motoarelor  �
electrice în condiţii de umiditate
deblochează ansamblurile înţepenite ale  �
sistemelor de ventilaţie
curăţă plăcile de bază ale calculatoarelor PC şi  �
mecanismele ceasurilor, prevenind ruginirea 
componentelor acestora

BIrOu

lubrifiază articulaţiile şi mecanismele de reglare ale mobilierului de birou �
curăţă şi previne ruginirea accesoriilor de birou (perforatoare, capsatoare, dosare cu şină metalică) �
deblochează sertarele metalice  �
îndepărtează umiditatea şi lubrifiază uşile glisante �
lubrifiază foarfecele şi cuţitele pentru tăiat hârtia �
îndepărtează etichetele şi adezivii de pe dosare şi bibliorafturi �
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