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Wysoko wydajna tarcza przeznaczona do przecinania elementów ze stali, blachy, rur i profili 
szlifierkami kątowymi o prędkościach obrotowych do 80 m/s.

Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania elementów metalowych, 
ceramicznych oraz szklanych z różnego rodzaju zabrudzeń- smary, oleje, silikony. Opakowanie 
w formie spray‘a ułatwia pracę dzięki możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach.

Folia elektrostatyczna z taśmą samoprzylepną. Do zabezpieczania przedmiotów i dużych 
powierzchni wewnątrz pomieszczeń podczas prac malarskich i lakierniczych.

Preparat przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem. Służy także
do rozcieńczenia olejów, smarów i wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi i innych
zabrudzonych elementów. Opakowanie w formie spray‘a ułatwia pracę dzięki możliwości 
zastosowania w trudno dostępnych miejscach.

Elastyczne rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane nitrylem, o dopasowanym kroju
i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane do mokrych powierzchni.

Preparat przeznaczony do czyszczenia tarcz i klocków hamulcowych, hamulców bębnowych, 
sprzęgieł, pomp paliwowych, skrzyni biegów i wszelkich oliwionych części silnika, usuwania 
spieczonych i przywartych smarów bez pozostawiania osadu. Opakowanie w formie spray‘a
ułatwia pracę dzięki możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach.

Jednorazowe rękawice nitrylowe Colad niebieskie. Elastyczne i mocne, o teksturowanej 
powierzchni chwytnej. Bez pudru, silikonu i lateksu, zapobiegają podrażnieniom skóry. 
Nadają się do pracz lakierami rozcieńczalnikami.

Tarcza do cięcia metalu Zmywacz uniwersalny

Folia maskująca SPEEDY MASK Benzyna ekstrakcyjna

Rękawice elastyczne pokryte nitrylem Zmywacz do hamulców

Rękawice nitrylowe emm Colad niebieskie

NUMER KATALOGOWY OPAKOWANIE ŚREDNICA SPOSÓB PAKOWANIA

G210 szt. 115 x 1,0 mm 10/100/400

G211 szt. 115 x 2,5 mm 10/50/200

G212 szt. 125 x 1,0 mm 10/100/400

G213 szt. 125 x 2,5 mm 10/50+200

NUMER KATALOGOWY OPAKOWANIE SPOSÓB PAKOWANIA

A051 550 mm x 33 m 1/50

A052 1100 mm x 33 m 1/50

A053 1800 mm x 33 m 1/50

A054 2700 mm x 20 m 1/50

NUMER KATALOGOWY OPAKOWANIE ROZMIAR SPOSÓB PAKOWANIA

A045 szt. 9 12/240

A0450 szt. 10 12/240

NUMER KATALOGOWY RODZAJ OPAKOWANIA POJEMNOŚĆ SPOSÓB PAKOWANIA

E238 puszka spray 500 ml 12 szt. karton/84 szt. paleta

NUMER KATALOGOWY RODZAJ OPAKOWANIA POJEMNOŚĆ SPOSÓB PAKOWANIA

E238 puszka spray 500 ml 12 szt. karton/84 szt. paleta

NUMER KATALOGOWY RODZAJ OPAKOWANIA POJEMNOŚĆ SPOSÓB PAKOWANIA

E238 puszka spray 500 ml 12 szt. karton/84 szt. paleta

NUMER KATALOGOWY OPAKOWANIE ROZMIAR SPOSÓB PAKOWANIA

A0461 kpl. 100 szt. M 1/10

A0462 kpl. 100 szt. L 1/10

A0463 kpl. 100 szt. XL 1/10
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Rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych - lakierów 
bezbarwnych. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. 
Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie. Wyrób odpowiedni 
również do czyszczenia narzędzi malarskich i do odtłuszczania powierzchni przed 
malowaniem wyrobami alkidowymi.

Wysokiej jakości rozcieńczalnik przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych 
stosowanych podczas lakierowania renowacyjnego samochodów. Dobrze współpracuje 
z większością baz rozcieńczalnikowych dostępnych na rynku. Zapewnia prawidłową 
lepkość wyrobu podczas natrysku oraz jego właściwe wysychanie.

Zmywacz do hamulców posiada doskonałe właściwości czyszczące, odtłuszczające
i myjące. Usuwa brud, olej, płyn hamulcowy i smar nie pozostawiając żadnych 
osadów. Działa bardzo skutecznie, szybko odparowuje czyniąc powierzchnię 
suchą i czystą. Środek znakomicie sprawdza się przy czyszczeniu i odtłuszczaniu 
tarcz hamulcowych, tarcz sprzęgłowych, klocków hamulcowych, bębnów i innych 
powierzchni metalowych. 

Zmywacz Silikonów jest środkiem czyszcząco - odtłuszczającym. Przeznaczonym 
do usuwania zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni 
przeznaczonych do lakierowania. Stosuje się bezpośrednio przed położeniem warstwy 
emalii nawierzchniowej. Zwiększa przyczepność oraz poprawia jakość otrzymanej 
powłoki. Jego stosowanie ogranicza powstanie wad w powłokach lakierniczych
w postaci tzw. oczek czy kraterów. 

Rozpuszczalnik Akrylowy

Rozpuszczalnik Akrylowy - Bazowy

Zmywacz Hamulcowy

Zmywacz Silikonów

Produkt o bardzo szerokim zastosowaniu używany najczęściej do rozcieńczania tłuszczów, 
olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych oraz pokostu lnianego. 
Stosowana również do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia 
urządzeń oraz narzędzi po malowaniu.

Wysokiej jakości mieszanina związków organicznych dostosowanych do rozcieńczania 
wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp., może być 
również stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi zabrudzonych elementów po malowaniu. 
Dzięki zachowaniu wysokich reżimów produkcyjnych nie powoduje zmiany koloru
i matowienia wyrobu rozcieńczanego.

Rozcieńczalnik Nitro do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania do rozcieńczania 
tłuszczów, olejów i wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających 
itp.). Odpowiedni do mycia pędzli i narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu 
może być stosowany jako zmywacz do lakierów.

Nitro używane głównie w branży lakierniczej, samochodowej. Produkt przeznaczony
do wyrobów chemoutwardzalnych i celulozowych. Rozcieńcza wyroby nitrocelulozowe 
(farby, lakiery, kleje itp.), Stosowany również jako zmywacz do lakierów. Stosowany do mycia 
pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.

Benzyna Ekstrakcyjna

NITRO CSL

NITRO CS

NITRO CS ECO

Produkt przeznaczony do czyszczenia powierzchni metalowych z różnego rodzaju zabrudzeń 
takich jak np.. smary, tłuszcze, oleje, woski. Stosowany również do odtłuszczania powierzchni 
przed malowaniem. Płyn używany również w myjkach automatycznych przystosowanych
do tego rodzaju produktów

Płyn do czyszczenia elementów metalowych

Wszystkie produkty z serii ANED CS są pakowane w następujących pojemnościach i opakowaniach

POJEMNOŚĆ RODZAJ OPAKOWANIA ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE

0.5L BUTELKA 50 KARTONÓW*

5L KANISTER 120 szt.

10L KANISTER 60 szt.

20L KANISTER 36 szt.

25L KANISTER 36 szt.

200L BECZKA -

1000L DDPL - *2
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Taśma lakiernicza GERBAND jest wykorzystywana w przemyśle samochodowym, 
warsztatach samochodowych, przy wszelkich pracach malarskich i lakierniczych. Odporna 
na temperaturę do 80st. C.

Taśma lakiernicza GERBAND

produkty uzupełniające
dedykowane dla profesjonalistów
z branży samochodowej

NUMER KATALOGOWY OPAKOWANIE WYMIARY SPOSÓB PAKOWANIA

B033 szt. 25 mm x 50 m 1/36

B034 szt. 30 mm x 50 m 1/32

B035 szt. 30 mm x 50 m 1/24

B036 szt. 50 mm x 50 m 1/24
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