
TOEPASSINGSKAART ORIGINALFIX® PRODUCTEN

ARTNR. ORIGINALFIX® PRODUCT TOEPASSING(EN) O.A. GEBRUIKERS

101031
101033

Certalube, pot 120 gram met borstel
Certalube, pot 450 gram
smeer- & montagepasta

Remblokken met elektronische ABS systemen, vervanger van koperpasta, kroonmoeren, remnokken,
cardanassen, bougies, uitlaatverbindingen, accuklemmen, wielbouten, cilinderkopbouten, bladveren, 
sloten, scharnieren. Bestand tegen hoge temperaturen.

garages
truckwerkplaatsen
industriebedrijven

101052 Certalube, multispray & kruipolie Vastgeroeste bouten en moeren losmaken, smeermiddel voor scharnieren, sloten en lagers. garages
motor en fietswerkplaatsen

101032 WhiteGrease, wit spuitvet Venstergeleiders, sloten, scharnieren, ruitenwissers, motoren, wiellagers, waterpompen, generatorlagers,
koppelingen, gasregelingen, remonderdelen, tandwielen, remkammen, kettingen, kabels, ventilatoren, 
transportbanden.

garages en industriebedrijven
motor en fietswerkplaatsen
truckwerkplaatsen 

101043 Uniclean, universele ontvetter Verwijderen van stickers,  siliconen, olie & vet, paraffine, was & teer en drukinkt.
Cleanen RVS en aluminium. Verwijderen van niet uitgeharde lijm.
Afstrijkmiddel in combinatie met SealFixPro Mspolymeer lijmkit.
Ontvetter alvorens te verlijmen.

drukkerij
aluminiumbedrijf
plaatmaterialen
reclame bedrijven
bouwbedrijven, garages
schade-,montagebedrijven

101046 GlassFoam, universele foamcleaner Schoonmaken glas van glaskachels en copieerapparaten, koplampen, dashboard, interieur, tapijt, RVS. Ver-
wijderen van insecten resten en potlood strepen, spiegels, autoruiten, pc schermen.

glaskachelinstallatie bedrijf
kapperszaken
garages, sanitairbedrijven

401035 Silmate, vloeibare pakking Oliepannen waterpompen, nokkenasaandrijving, kleppendeksel, versnellingsbakken.
Hecht o.a. op rubber, kunststof en textiel.

garages

714011 ConFixPro, lichte bruislijm Spaan en MDF platen, kopse verlijming. 
Watervast verlijmen van droog of vochtig hout.
Ramen, deuren, trappen, plaatmaterialen, natuursteen (vlekt niet), tegels en beton.

interieurbedrijf
trappenbouw, natuursteenbedrijven
timmerbedrijven/aannemers

714015
714016
714017
714018

SealFixPro, transparant
SealFixPro, wit
SealFixPro, grijs
SealFixPro, zwart

Carrosserie delen van metaal of kunststof, deurnaden, motorkap en kofferdeksel, lasnaden, kabeldoorvoer, 
spoilers, beschermstrips, veerpoten, binnenspatborden, aluminium, PVC, steen, glas, panelen, afkitten van 
naden en plinten.

caravanbedrijven
schilders
schade/carrosseriebedrijven
bouw-,montagebedrijven
interieur bedrijf
beveiligings bedrijf
hoveniersbedrijven
garages

710049
710050

SealFixPro High Tech power lijm, wit
SealFixPro High Tech power lijm, zwart

Vastzetten van plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels, isolatiemateriaal.
Bevestingen van nooduitgangsplaatje/bord/verlichting.
Polyester, PVC, aluminium boeiborden, RVS, gegalvaniseerd staal, koper, messing, metaal, glas.
Vastzetten van kentekenplaten, carrosserie delen en metaalnaden.

710070 SealFixPro Strijkkit, grijs Afdichten van naden, kieren en overlappingen in carrrosserie delen en dakdelen, luchtdicht bouwen.
Kwastbare, eencomponent, overlakbare, elastische naadafdichting.

schadebedrijven
dakdekkers, aannemers
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710011 NovaMix Snellijm, wit, 4 min. metacrylaat Cellenbeton, Steen, Trapleuning, plugvervanging, chemisch anker, scharnieren bevestigen.
Reparatie van brandstoftanks, moeilijke kunststoffen, RVS.

lichtproductiebedrijven
constructiebedrijven

710001
710010
710014
710002
710003
710300
710033

NovaMix Snellijm, zwart, 60 sec. 
NovaMix Snellijm, transparant, 60 sec.
NovaMix+ Snellijm, zwart, 3 min.
NovaMix mixertips, zakje 12 st.
NovaMix pistool
NovaMix tandarts pistool
NovaMix universele mixertips, zakje 10 st.

Repareren van bumpers, spoilers, dashboard, grills, autolampbehuizing, radiateur ophangpunten,
daksteunen, buitenspiegelbehuizing, verankeren, schroefdraad maken.

garage en truckbedrijven
motor en fietszaken
aannemers/woningbouw
interieurbedrijven
onderhoudsbedrijven

712503 AllFix vulmiddel Voor het extra verstevigen van kleine lijmoppervlakken, opvullen van gaten en scheuren, hout, porselijn,
kunststof, keramiek, rubber, computer- en telefoonbehuizingen, terracotta vazen etc.

vele gebruikers

712505 AllFix secondelijm, in penhouder Voor o.a. rubber, kunststof, metaal, hout, stof, glas, keramiek etc. tentoonstelling creatie
reclame bedrijf
garage en vele gebruikers

712501 AllFix activator Voor poreuze oppervlakten en versnellen uitharding AllFix secondelijm. vele gebruikers

716010 AllFix lijmspray, sterk, spuitbus 500 ml. Contactlijm met hoge aanvangshechting op oa. papier, karton, spaanplaat, kurk, leder, textiel, harde en 
zachte isolatieschuimen, rubbers. 
Vastzetten grote stickers.

ateliers
motorzaken
montage bedrijven
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