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KLEJE
ROZPUSZCZALNIKI

INNE

Edward Łukaszewicz

Właściciel 
Firmy

Szanowni Państwo !

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 

prezentujemy bogatą ofertę naszych wyrobów. Dziesię-

cioletnie doświadczenie, poparte intensywnymi praca-

mi labolatorium zakładowego w zakresie badań jakości,  

pozwala nam zaprezentować towary, które zdobyły  

zaufanie odbiorców krajowych i zagranicznych.

Szeroka i różnorodna gama klejów (tapicerskie,  

stolarskie, parkietowe, budowlane, montażowe, szewskie, 

kaletnicze itp.), farb (ftalowe, emulsyjne) oraz rozpusz-

czalników organicznych stanowi odpowiedź na rosnące 

zapotrzebowanie i wymagania naszych klientów. Nowe 

technologie produkcji oraz ich ścisła kontrola umożliwia 

nam oferowanie nowoczesnych i bardzo chętnie kupowa-

nych wyrobów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Specjaliści d
o spraw handlowych z zakładu produkcyjnego  

w Okopach koło Sochaczewa oraz naszych oddziałów w Gdańsku i Sosnowcu pomogą Państwu dokonać 

satysfakcjonujących zakupów.

Zapraszam Państwa do współpracy.

Nasze produkty – grunty, folie w płynie, środki do czyszczenia i pielęgnacji 

klinkieru i glazury, bejce, śr
odki ochrony drewna oraz wiele innych – są zna-

ne, sprawdzone i cen
ione na rynku. Cechuje nas dbałość o wysoki standard 

obsługi – dostawy realizujemy sprawnie i ter
minowo – uznanie naszych klien-

tów jest sp
rawą priorytetową.
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Klej herKules 45-50 służy do klejenia 
tworzyw piankowych, formatek piankowych, 
waty tapicerskiej z płytami wiórowymi, 
drewnem surowym i lakierowanym, tektu-
rą, włosiem gumowym i innymi materiałami 
tapicerskimi. służy do sklejania polistyrenu, 
skóry i skaju. Klej posiada bardzo wysoką 
wytrzymałość początkową, po wyschnię-
ciu spoina jest elastyczna. zaletą kleju 
jest możliwość nakładania jednostronnego.  
Klej można nanosić pistoletem.

Klej herKules 65 jest klejem rozpusz-
czalnikowym na bazie kauczuków styreno-
wo-butadienowych z dodatkiem środków 
modyfikujących. wysoka jakość surowców 
użytych w procesie produkcyjnym, nowo-
czesny proces technologiczny potwierdzają 
wysokie parametry wyrobu. Klej charakte-
ryzuje się bardzo wysoką zawartością ciał 
stałych, zatem naturalnym jest bardzo niska 
emisja substancji lotnych. Klej posiada wy-
soką przyczepność początkową. spoina po-
zostaje elastyczna.

Klej herKules 55-60 służy do klejenia 
tworzyw piankowych, formatek piankowych, 
waty tapicerskiej z płytami wiórowymi, 
drewnem surowym i lakierowanym, tektu-
rą, włosiem gumowym i innymi materiałami 
tapicerskimi. służy do sklejania polistyrenu, 
skóry i skaju. Klej posiada bardzo wysoką 
wytrzymałość początkową, po wyschnię-
ciu spoina jest elastyczna. zaletą kleju 
jest możliwość nakładania jednostronnego.  
Klej można nanosić pistoletem.

HERKULES 45-50

HERKULES 65

HERKULES 55 - 60
waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

KLEJE tAPICERSKIE

KLEJE
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waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

PIANOKLEJ
Klej pianoKlej jest klejem rozpuszczal-
nikowym na bazie kauczuków styreno-
wo-butadienowych z dodatkiem środków 
modyfikujących. wysoka jakość surowców 
użytych w procesie produkcyjnym, nowo-
czesny proces technologiczny potwierdzają 
wysokie parametry wyrobu. Klej posiada 
wysoką przyczepność początkową. spoina 
pozostaje elastyczna.

Klej pianoKlej spraY służy do klejenia 
tworzyw piankowych, waty tapicerskiej z 
płytami wiórowymi, drewnem surowym i 
lakierowanym, tekturą, włosiem gumowym 
i innymi materiałami tapicerskimi. zaletą 
kleju pianoKlej spraY jest bardzo dobra 
przyczepność początkowa oraz szybki czas 
wysychania spoiny. spoina pozostaje ela-
styczna. Klej można nanosić pistoletem.

aned professional p-2 50-55 jest wod-
nym dwuskładnikowym klejem dyspersyj-
nym na bazie kauczuku lateksowego posia-
dającym wysoką wytrzymałość początkową.

aned professional p-1 58-60 jest 
klejem skomponowanym na bazie wodnych 
dyspersji żywic syntetycznych z dodatkiem 
plastyfikatora, wypełniacza i środków uszla-
chetniających.

anedcoll 34-36 jest klejem rozpuszczalni-
kowym na bazie kauczuków styrenowo-bu-
tadienowych z dodatkiem środków modyfi-
kujących. wysoka jakość surowców użytych 
w procesie produkcyjnym, nowoczesny 
proces technologiczny potwierdzają wysokie 
parametry wyrobu. Klej posiada wysoką 
przyczepność początkową, bardzo elastycz-
ną spoinę oraz wydłużony czas otwarty

PROFESSIONAL P-1 58-60

ANEDCOLL 34-36

PIANOKLEJ SPRAY

PROFESSIONAL P-2 50-55

KLEJE tAPICERSKIE

KLEJE
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anedcoll 55-60 t jest klejem rozpuszczal-
nikowym trudnopalnym  na bazie kauczu-
ków styrenowo-butadienowych z dodatkiem 
środków modyfikujących. wysoka jakość 
surowców użytych w procesie produkcyj-
nym, nowoczesny proces technologiczny po-
twierdzają wysokie parametry wyrobu. Klej 
posiada wysoką przyczepność początkową. 
spoina pozostaje elastyczna i niepalna.

anedcoll 70 t jest klejem rozpuszczalni-
kowym na bazie kauczuków styrenowo-bu-
tadienowych z dodatkiem środków modyfi-
kujących. wysoka jakość surowców użytych 
w procesie produkcyjnym, nowoczesny 
proces technologiczny potwierdzają wyso-
kie parametry wyrobu. Klej charakteryzuje 
się bardzo wysoką zawartością ciał stałych, 
zatem naturalnym jest bardzo niska emi-
sja substancji lotnych. Klej posiada wysoką 
przyczepność początkową. spoina pozostaje 
elastyczna.

anedcoll 55-60 n jest klejem rozpusz-
czalnikowym niepalnym na bazie kauczu-
ków styrenowo-butadienowych z dodatkiem 
środków modyfikujących. Klej charakteryzu-
je się wysoką zawartością ciał stałych, za-
tem naturalnym jest niska emisja substancji 
lotnych. Klej posiada wysoką przyczepność 
początkową. spoina pozostaje elastyczna  
i niepalna oraz posiada bardzo dobrą odpor-
ność na wysokie temperatury.

anedcoll 45-50 jest klejem rozpuszczalni-
kowym na bazie kauczuków styrenowo-bu-
tadienowych z dodatkiem środków modyfi-
kujących. wysoka jakość surowców użytych 
w procesie produkcyjnym, nowoczesny 
proces technologiczny potwierdzają wyso-
kie parametry wyrobu. Klej posiada wysoką 
przyczepność początkową, bardzo elastycz-
ną spoinę oraz wydłużony czas otwarty.

ANEDCOLL 55-60 t

ANEDCOLL 70 t

ANEDCOLL 55-60 N

ANEDCOLL 45-50

KLEJE tAPICERSKIE

KLEJE

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

160 kg beczka

800 kg dppl

*50 kartonów paleta

katalog_2011_7.indd   6 11-05-17   13:10



7

ROZPUSZCZALNIK DO KLEJU HERKULES 55-60
do rozcieńczania oraz mycia narzędzi i za-
brudzonych elementów po kleju herKules 
55-60.

do rozcieńczania oraz mycia narzędzi i za-
brudzonych elementów po kleju pianoKlej.

do rozcieńczania oraz mycia narzędzi i za-
brudzonych elementów po kleju pianoKlej 
spraY.

Klej do parKietu a-1 do klejenia parkie-
tu, mozaiki parkietowej, płyt parkietowych 
do podłoża cementowego, z płyt wiórowych, 
drewnianego oraz samopoziomującego. 
odpowiedni do klejenia korka, kasetonów, 
styropianu, wełny mineralnej itp.

ROZPUSZCZALNIK DO KLEJU PIANOKLEJ SPRAY

KLEJ DO PARKIEtU A-1

ROZPUSZCZALNIK DO KLEJU PIANOKLEJ

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

6 kg wiadro 120 szt.

15 kg wiadro 44 szt.

25 kg wiadro 33 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

*50 kartonów paleta

ROZPUSZCZALNIKI DO KLEJów tAPICERSKICH

KLEJE PODłOgOwE

KLEJE
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grunt do Kleju m-1 jest specjalnym środ-
kiem gruntującym przeznaczonym do grun-
towania powierzchni w celu jej przygoto-
wania do klejenia parkietu klajemi na bazie 
rozpuszczalników jak np.Klej do parKietu 
m-1 70-80.

grunt do Kleju pu-2 55-60 służy do grun-
towania podłoży betonowych, cementowych, 
itp. jako sposób ulepszania podłoża pod kle-
je kauczukowe do parkietów. wnika w głąb 
gruntowanego podłoża, wzmacnia je i chroni 
przed wilgocią. po zastosowaniu tworzy wo-
doodporną, wiążącą kurz powłokę. stosując 
środek gruntujący oszczędza się na zużyciu 
kleju, bowiem wyrównuje on porowatość 
podłoża i sprawia, iż jest ono mniej chłonne.

Klej do parKietu pu-2 55-60 jest dwu-
składnikowym klejem poliuretanowym.  
nie zawiera wody i rozpuszczalników. prze-
znaczony jest do klejenia różnego rodzaju 
desek, parkietu i mozaiki z drewna tradycyj-
nego, egzotycznego, bambusa i materiałów 
drewnopochodnych do wszelkich rodzajów 
podłoży stosowanych w budownictwie.

grunt do Kleju a-1 służy do gruntowa-
nia podłoży betonowych, cementowych, itp. 
jako sposób ulepszania podłoża pod kleje 
kauczukowe do parkietów. wnika w głąb 
gruntowanego podłoża, wzmacnia je i chroni 
przed wilgocią. po zastosowaniu tworzy wo-
doodporną, wiążącą kurz powłokę. stosując 
środek gruntujący oszczędza się na zużyciu 
kleju, bowiem wyrównuje on porowatość 
podłoża i sprawia, iż jest ono mniej chłonne.

Klej do parKietu m-1  jest syntetycznym 
jednoskładnikowym szybkowiążącym klejem 
żywicznym z dodatkiem plastyfikatora. Klej 
przeznaczony jest do klejenia parkietów, 
mozaiki oraz paneli podłogowych. 

gRUNt DO KLEJU M-1 70-80

gRUNt DO KLEJU PU-2 55-60

KLEJ DO PARKIEtU PU-2 55-60

gRUNt DO KLEJU A-1

KLEJ DO PARKIEtU M-1 70-80

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

3 kg wiadro 120 szt. 

6 kg wiadro 60 szt.

10 kg wiadro 33 szt.

KLEJE PODłOgOwE

KLEJE

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

6 kg wiadro 120 szt.

15 kg wiadro 44 szt.

25 kg wiadro 33 szt.

*50 kartonów paleta
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ANED PROFESSIONAL w-1
aned professional w-1 jest przeznaczo-
ny do mocowania wykładzin różnorodnymi 
rodzajami spodniej warstwy np: wykładziny 
dywanowe, płytki wykładzinowe, linoleum 
itp. do wszystkich rodzajów podłoża.

Klej drewnoKlej d-2 jest klejem stolar-
skim wodoodpornym, przeznaczonym do 
klejenia drewna z drewnem oraz materiała-
mi drewnopodobnymi i drewna z laminata-
mi. posiada klasę wodoodporności d2 wg 
normy pn-en 204.

Klej drewnoKlej przeznaczony jest do 
klejenia drewna z drewnem oraz materiała-
mi drewnopodobnymi i drewna z lamina-
tami.

Klej drewnoKlej d-3 jest klejem stolar-
skim wodoodpornym, przeznaczonym do 
klejenia drewna z drewnem oraz materiała-
mi drewnopodobnymi i drewna z laminata-
mi. posiada klasę wodoodporności d3 wg 
normy pn-en 204.

DREwNOKLEJ

DREwNOKLEJ D-3

DREwNOKLEJ D-2

waga netto opaKowanie paleta

1 kg wiadro 12 szt. w kartonie*

3 kg wiadro 120 szt.

5 kg wiadro 70 szt.

10 kg wiadro 33 szt.

20 kg wiadro 22 szt.

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg wiadro 12 szt. w kartonie*

3 kg wiadro 120 szt.

5 kg wiadro 70 szt.

10 kg wiadro 33 szt.

20 kg wiadro 22 szt.

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg wiadro 12 szt. w kartonie*

3 kg wiadro 120 szt.

5 kg wiadro 70 szt.

10 kg wiadro 33 szt.

20 kg wiadro 22 szt.

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

1 kg wiadro 12 szt. w kartonie*

3 kg wiadro 120 szt.

5 kg wiadro 70 szt.

10 kg wiadro 33 szt.

20 kg wiadro 22 szt.

*50 kartonów paleta

KLEJE PODłOgOwE

KLEJE DO DREwNA

KLEJE
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Klej butacoll a przeznaczony jest dla 
przemysłu obuwniczego. służy do łącze-
nia wierzchów obuwia ze skór naturalnych 
i syntetycznych z podeszwami gumowymi  
i skórzanymi oraz do zaciągani (ćwiekowa-
nia) cholewek na podeszwy z wtórnej skóry, 
teksonu i skóry naturalnej. Klej nie plami 
materiałów jasnych.

Klej szewc służy do łączenia skór natural-
nych i syntetycznych z pcV, poliuretanami, 
gumą i innymi materiałami stosowanymi  
w kaletnictwie, tapicerstwie i budownictwie. 
doskonale klei w różnych kombinacjach: 
metal – szkło; filc – papier; drewno – two-
rzywa sztuczne. Klej nie pozostawia plam.

Klej anedcoll pu 1 przeznaczony jest  
dla przemysłu obuwniczego. służy głównie 
do łączenia skór naturalnych i syntetycznych 
materiałów skóropodobnych z podeszwami 
skórzanymi, gumowymi, poliuretanowy-
mi oraz z podeszwami polichlorku winylu.  
ponadto ma dobrą przyczepność do metali, 
szkła, papieru, filcu, drewna. jest przydat-
ny do sklejania różnych tworzyw sztucznych 
oprócz polietylenu, polistyrenu i polimerów 
fluorowych. Klej nie plami materiałów w ja-
snych kolorach.

Klej drewnoKlej s 33 przeznaczony  
jest do klejenia twardych i miękkich gatun-
ków drewna w połączeniach blokowych oraz 
do sklejania dużych powierzchni drewna  
i materiałów drewnopodobnych. może być 
stosowany na zimno, jak również w prasach 
ogrzewanych parą lub prądami wysokiej 
częstotliwości. 

BUtACOLL A

SZEwC

ANEDCOLL PU 1

DREwNOKLEJ S 33

waga netto opaKowanie paleta

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

40 ml tubka 36 szt.

100 ml tubka 20 szt.  

1 kg puszka 12 szt. w kartonie*

4 kg wiadro 120 szt.

7 kg wiadro 70 szt.

15 kg wiadro 33 szt.

*50 kartonów paleta

waga netto opaKowanie paleta

40 g tubka 36 szt.

75 g tubka 20 szt.  

KLEJE DO DREwNA

KLEJE OBUwNICZE

KLEJE

waga netto opaKowanie paleta

1 kg wiadro 12 szt. w kartonie*

3 kg wiadro 120 szt.

5 kg wiadro 70 szt.

10 kg wiadro 33 szt.

20 kg wiadro 22 szt.

*50 kartonów paleta
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KLEJ POLIMEROwY
Klej polimerowY przeznaczony jest do 
przyklejania styropianu, glazury, ceramiki, 
drewna, w meblarstwie, skóry, ekranów 
zgrzejnikowych, do podłoża betonowego, 
cementowego, wapiennego, gipsowego, 
tynku, cegły. Klej daje spoinę wodoodpor-
ną. jest gotowym klejem jednoskładniko-
wym. 

pojemność opaKowanie paleta

0,25 l butelka 20 szt. - zgrzewka

0,5 l butelka 20 szt. - zgrzewka

1 l wiadro 12 szt. / karton

5 l wiadro 120 szt.

INNE

KLEJE
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rozpuszczalniK rc-01 wysokiej jakości 
rozpuszczalnik do farb i lakierów nitro. 

rozpuszczalniK nitro special do farb  
i lakierów nitro oraz przemywania i czysz-
czenia narzędzi.

rozpuszczalniK nitro do farb i lakierów 
nitro oraz do przemywania. 

NItRO RC-01

NItRO SPECIAL

NItRO
pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

SERIA PROFESSIONAL

ROZPUSZCZALNIKI
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pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

ACEtON
aceton przeznaczony do rozcieńczania 
wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania 
tłuszczów, wosków, itp. oraz do mycia za-
brudzonych pędzli i innych narzędzi.

benzYna eKstraKcYjna przeznaczona do 
farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz as-
faltowych. ponadto jest używana do wywa-
biania plam.

rozpuszczalniK uniwersalnY super-
plus do farb i lakierów olejnych, nitro, 
renowacyjnych, chlorokauczukowych, che-
moutwardzalnych, ftalowo-karbamidowych  
i klejów typu butapren.

rozpuszczalniK eKstraKcYjnY przezna-
czony do farb i lakierów olejnych, ftalowych, 
asfaltowych oraz odtłuszczania powierzchni.

benzYna laKowa przeznaczona do  farb 
i lakierów olejnych, ftalowych oraz asfalto-
wych.

EKStRAKCYJNY

BENZYNA LAKOwA

BENZYNA EKStRAKCYJNA

UNIwERSALNY SUPER-PLUS

SERIA PROFESSIONAL

ROZPUSZCZALNIKI
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rozpuszczalniK ansil jest wysokiej ja-
kości uniwersalnym rozpuszczalnikiem prze-
znaczonym do farb i lakierów nitro, olejnych, 
chlorokauczukowych, renowacyjnych, che-
moutwardzalnych i butaprenu.

rozpuszczalniK chloroKauczuKowY 
przeznaczony do wyrobów poliwinylowych  
i chlorokauczukowych.

rozpuszczalniK ftalowo-Karbamido-
wY przeznaczony do farb i lakierów ftalowo-
karbamidowych.

rozpuszczalniK ftalowY przeznaczony 
do farb i lakierów olejnych.

ANSIL

CHLOROKAUCZUKOwY

FtALOwO-KARBAMIDOwY

FtALOwY

SERIA PROFESSIONAL

ROZPUSZCZALNIKI

rozpuszczalniK laKowY przeznaczony 
do  farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz 
asfaltowych.

LAKOwY
pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta
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rozpuszczalniK epoKsYdowY służy  
do rozcieńczania  wyrobów epoksydowych 
(lakierów, farb i emalii) do lepkości roboczej. 
do mycia urządzeń i narzędzi malarskich 

EPOKSYDOwY

POLIUREtANOwY

KSYLEN

rozpuszczalniK poliuretanowY prze-
znaczony do farb i lakierów poliuretano-
wych.

rozpuszczalniK KsYlen przeznaczony 
jest rozcieńczania klejów, farb i lakierów, 
mycia urządzeń malarkich. 

rozpuszczalniK terpen przeznaczony  
do farb i lakierów olejnych.

rozpuszczalniK aKrYlowY wysokiej ja-
kości rozpuszczalnik do wszelkiego rodzaju 
lakierów i emalii akrylowych.

AKRYLOwY

tERPEN

SERIA PROFESSIONAL

ROZPUSZCZALNIKI

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta
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denaturiX przeznaczony jest do celów 
przemysłowych, jako środek odtłuszczający, 
jako dodatek do płynów myjących, jako do-
datek przeciwzamrożeniowy. 

toluen przeznaczony jest rozcieńczania 
klejów, farb i lakierów, mycia urządzeń ma-
larkich. 

nafta oświetleniowa przeznaczona jest 
do celów oświetleniowych.można stosować 
jako rozpuszczalnik do klejów i smarów. 

DENAtURIx

tOLUEN

NAFtA OŚwIEtLENIOwA

SERIA PROFESSIONAL

ROZPUSZCZALNIKI

zmYwacz powierzchni tłustYch prze-
znaczony do odtłuszczania powierzchni 
przed lakierowaniem.

rozpuszczalniK reno przeznaczony  
do farb i lakierów renowacyjnych.

terpentYna balsamiczna przeznaczona 
jako rozpuszczalnik do lakierów alkidowych.

RENO

tERPENtYNA BALSAMICZNA

ZMYwACZ POwIERZCHNI tłUStYCH

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta
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rozcieńczalniK eKstraKcYjnY przezna-
czony do farb i lakierów olejnych, ftalowych, 
asfaltowych oraz odtłuszczania powierzchni.

rozpuszczalniK nitro do farb i lakierów 
nitro oraz do przemywania. 

ROZCIEńCZALNIK EKStRAKCYJNY

NItRO

UNIwERSALNY
rozpuszczalniK uniwersalnY  do farb 
i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, 
chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, 
ftalowo-karbamidowych i klejów typu buta-
pren.

rozpuszczalniK laKowY przeznaczony 
do  farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz 
asfaltowych.

rozpuszczalniK ftalowY przeznaczony 
do farb i lakierów olejnych.

FtALOwY

LAKOwY

SERIA CLASSIC

ROZPUSZCZALNIKI

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

10l kanister 60 szt.

30 l kanister 24 szt.

200 l beczka

1000 l dppl

*50 kartonów paleta
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INNE

farba siliKonowa srebrzanKa prze-
znaczona jest do zabezpieczania konstrukcji 
stalowych i innych elementów metalowych, 
które są wystawione na działanie tempera-
tury do 450°c.

farba deKoracYjna szybkoschnąca farba 
akrylowa przeznaczona do użytku wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń, do celów deko-
racyjnych, malowania ram obrazów, elemen-
tów drewnianych i metalowych, nagrobków, 
kamienia, metalu, skóry, szkła, drewna. 

anedKor jest farbą podkładową stosowaną 
do pierwszego malowania powierzchni sta-
lowych, żeliwnych,drewnianych oraz metali 
lekkich. posiada bardzo dobrą przyczepność 
do podłoża stalowego, dużą elastyczność, 
twardość oraz odporność na uderzenia.

SILIKONOwA SREBRZANKA

FARBA DEKORACYJNA

ANEDKOR
pojemność opaKowanie paleta

0,2 l puszka 12 szt. - zgrzewka

1 l puszka 8 szt. - zgrzewka*

5 l wiadro 60 szt.

10l wiadro 50 szt.

20 l wiadro 22 szt.

*1000 szt. paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,2 l puszka 12 szt. - zgrzewka

1 l puszka 8 szt. - zgrzewka*

5 l wiadro 60 szt.

*1000 szt. paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,05 l puszka 10 szt. - zgrzewka

0,1 l puszka 10 szt. - zgrzewka
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pojemność opaKowanie paleta

0,4l puszka 8 szt. - zgrzewka

0,8 l puszka 6 szt. - zgrzewka*

2,8 l puszka 140 szt.

*1000 szt. paleta

INNE

ANED REMOVER
aned remoVer preparat do usuwania po-
włok lakierniczych. usuwa większość powłok 
z metalu, drewna, cegły, szkła itp. 

taśma uszczelniajĄca  do zabezpieczenia 
miejsc krytycznych, m.in. fug dylatacyjnych, 
połączeń ścian, ścian i podłóg. stosowana 
jako element systemu uszczelnień zespolo-
nych przy wykonywaniu powłok uszczelnia-
jących pod płytkami ceramicznymi. 

anedfol m folia w płynie przeznaczona  
do przeciwwilgociowego uszczelniania pod-
łoży. charakteryzuje się doskonałą przy-
czepnością do podłoża. uszczelnia szczeliny 
i pęknięcia w materiałach konstrukcyjnych. 
ilość nanoszonych warstw – 1.

anedfol cienkowarstwowa folia w pły-
nie przeznaczona do przeciwwilgociowe-
go uszczelniania podłoży. charakteryzuje  
się doskonałą przyczepnością do podłoża. 
ilość nanoszonych warstw 3-4.

anedeX jest to niewymywalny ekologicz-
ny, bezchromowy impregnat do drewna. 
impregnat ten służy do zabezpieczenia ga-
lanterii ogrodowej oraz więźb dachowych. 
przeznaczony jest do impregnacji próżnio-
wo-ciśnieniowej, można go stosować także  
do powierzchniowej ochrony drewna przez 
zanurzanie, malowanie i spryskiwanie. pro-
dukt gotowy do użycia. 

ANEDFOL

ANEDEx

tAŚMA USZCZELNIAJĄCA

ANEDFOL M

długość opaKowanie paleta

50 m rolka 50 rol. w kartonie

pojemność opaKowanie paleta

1 l wiadro 12 szt. w kartonie*

3 l wiadro 120 szt.

*40 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

1 l wiadro 12 szt. w kartonie*

3 l wiadro 120 szt.

*40 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

1 l butelka 12 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*40 kartonów paleta
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INNE

super grunt koncentrat 1:5. przeznaczo-
ny do gruntowania podłoży betonowych, 
gipsowo – kartonowych, bloczków gazobe-
tonowych, cegły ceramicznej, płyt paździe-
rzowych, drewnianych, tynków i starych farb 
kredowych. stosowany również jako podkład 
pod farby, kleje, wylewki samopoziomujące, 
szpachlówki, posadzki, jastrychy i tapety.

super grunt produkt gotowy do użycia. 
przeznaczony do gruntowania podłoży be-
tonowych, gipsowo – kartonowych, blocz-
ków gazobetonowych, cegły ceramicznej, 
płyt paździerzowych, drewnianych, tynków 
i starych farb kredowych. stosowany rów-
nież jako podkład pod farby, kleje, wylewki 
samopoziomujące, szpachlówki, posadzki, 
jastrychy i tapety.

KlinKier oil preparat dobrze sprawdzający 
sie w pielęgnacji klinkieru i nieszkliwionych 
płytek ceramicznych. zapobiega ponowne-
mu zabrudzeniu i zawilgotnieniu. pogłebia 
naturalny kolor czyszczonej powierzchni. 

super grunt koncentrat 1:2. przeznaczo-
ny do gruntowania podłoży betonowych, 
gipsowo – kartonowych, bloczków gazobe-
tonowych, cegły ceramicznej, płyt paździe-
rzowych, drewnianych, tynków i starych farb 
kredowych. stosowany również jako podkład 
pod farby, kleje, wylewki samopoziomujące, 
szpachlówki, posadzki, jastrychy i tapety.

anedeX an jest to niewymywalny ekolo-
giczny, bezchromowy impregnat do drew-
na. impregnat ten służy do zabezpieczenia 
galanterii ogrodowej oraz więźb dachowych. 
przeznaczony jest do impregnacji próżnio-
wo-ciśnieniowej, można go stosować także 
do powierzchniowej ochrony drewna przez 
zanurzanie, malowanie i spryskiwanie. 
Koncentrat. 

SUPER gRUNt 1:5

SUPER gRUNt

KLINKIER OIL

SUPER gRUNt 1:2

ANEDEx AN

pojemność opaKowanie paleta

1 l butelka 12 szt. w kartonie*

*40 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

1 l butelka 12 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*40 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

1 l butelka 12 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*40 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

1 l butelka 12 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*40 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

1 l butelka 12 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*40 kartonów paleta
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pojemność opaKowanie paleta

1 l butelka 12 szt. w kartonie*

*40 kartonów paleta

INNE

CERAMIC -CLEANER KONCENtRAt
ceramic -cleaner Koncentrat do-
skonale się nadaje do czyszczenia płytek 
ceramicznych, klinkieru i t.p. usuwa z do-
brym skutkiem powłokę cementową i naloty  
saletrowe. nie pozostawia śladu na czysz-
czonych powierzchniach.

grzYbotoX jest środkiem służącym do zwa-
lczania grzybów. stosowany na ścianach 
kuchni i łazienek, nie niszczy powierzchni.

masa asfaltowa stosuje się do zabez-
pieczenia antykorozyjnego fundamentów, 
konstrukcji metalowych, żeliwnych, beto-
nowych, drewnianych, podwozi samochodo-
wych, maszyn rolniczych oraz taboru kole-
jowego.

grzYbotoX cl działa dezynfekująco oraz 
wybielająco. służy do likwidacji pleśni, grzy-
ba domowego, porostów, glonów z wszel-
kich materiałów stosowanych w budownic-
twie, wewnątyrz i na zewnątrz pomieszczeń.

szKło wodne sodowe r-145 przezna-
czone do produkcji środków czystości, ma-
teriałów ogniotrwałych, klejenia i wybielania 
wyrobów w przemyśle papierniczym, a także 
sporządzania mas formierskich w odlewnic-
twie. stosowane jest również jako dodatek 
uszczelniający i przyspieszający wiązanie 
zapraw budowlanych, a także do klejenia 
papieru i tektury.

gRZYBOtOx CL

SZKłO wODNE SODOwE R-145

gRZYBOtOx

MASA ASFALtOwA
pojemność opaKowanie paleta

1 l puszka 12 szt. w kartonie*

5 l wiadro 60 szt.

10l wiadro 50 szt.

20 l wiadro 22 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 10 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*40 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 10 szt. w kartonie*

5 l kanister 120 szt.

*40 kartonów paleta
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rozpałKa do grila jest nowoczesnym, 
wysokiej jakości wyrobem, którego prze-
znaczeniem jest ułatwienie rozpalania grilli, 
kominków oraz pieców na drewno lub węgiel 
drzewny. rozpałka produkowana jest wy-
łącznie z naturalnych składników na bazie 
alkoholu etylowego o konsystencji żelowej. 
nie zmienia smaku przyrządzanych potraw, 
ponieważ nie zawiera w swym składzie pa-
rafiny 

bejca rustiKalna środek do koloryzo-
wania i impregnacji wszystkich gatunków 
drewna.

płYn do sprYsKiwaczY gotowy do użycia 
zimowy płyn do spryskiwaczy szyb o świe-
żym przyjemnym zapachu.  odporny na 
działanie niskich temperatur do -22°c. sku-
tecznie usuwa lód, sól, brud oraz wszelkie 
osady drogowe. zabezpiecza układ spry-
skiwacza przed zamarzaniem, zapobiega 
jego uszkodzeniom. bezpieczny dla lakieru, 
gumy i tworzyw sztucznych.. pozwala na 
wydłużony okres pracy piór wycieraczek. 
utrzymuje szyby zewnętrzne przednią oraz 
tylną w nienagannej czystości.

soda KaustYczna produkt przeznaczony 
do udrażniania przewodów kanalizacyjnych. 
rozpuszcza papier, włosy, tłuszcze, odpadki 
kuchenne.

EKOLOgICZNA ROZPAłKA DO gRILA

BEJCA RUStIKALNA

PłYN DO SPRYSKIwACZY

SODA KAUStYCZNA

pojemność opaKowanie paleta

5 l kanister 120 szt.

pojemność opaKowanie paleta

0,25 l butelka 10 szt. -zgrzewka* 

0,5 l butelka 10 szt. -zgrzewka** 

*160 zgrzewek/paleta; **80 zgrzewek/paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,5 l butelka 20 szt. w kartonie*

*50 kartonów paleta

pojemność opaKowanie paleta

0,2 l butelka 20 szt. -zgrzewka*

*40 zgrzewek/paleta
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„ANED” EXPORT-IMPORT 

96-515 teresin, ul. wąska 3
e-mail:aned@aned.biz.pl

Oddział Okopy 
tutaj zlokalizowany jest również zakład produkcyjny. 

96-513 nowa sucha; okopy 47
tel./fax +48 46 861 23 22;  +48 46 861 28 16;  +48 46 861 00 53

e-mail:aned@aned.biz.pl

Oddział Gdańsk 
80-557 gdańsk; ul. marynarki polskiej 71

tel./fax +48 58 340 45 17; +48 58 340 45 18 
e-mail:gdansk@aned.biz.pl

Oddział Sosnowiec
41-200 sosnowiec; ul. gospodarcza 2 

tel./fax +48 32 263 24 32; +48 32 294 50 15  
e-mail:sosnowiec@aned.biz.pl

katalog_2011_7.indd   24 11-05-17   13:10


