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© Toate informaţiile, datele, rezultatele etc. redate în acest catalog au fost întocmite și verificate de autori în deplină cunoștinţă de cauză şi cu bună-credinţă. Cu toate acestea, nu sunt excluse erorile de 
conţinut. De aceea, informaţiile oferite nu sunt însoţite de niciun fel de obligaţie sau garanţie din partea autorilor. Prin urmare, nu ne asumăm niciun fel de răspundere sau responsabilitate pentru eventu-
alele erori de conţinut. Acest document, inclusiv părţile din care este format, este protejat de legea dreptului de autor. Se interzice și se pedepsește orice valorificare care depășește restricţiile impuse de 
legea dreptului de autor, fără acordul prealabil în scris din partea HB Services GmbH. Această prevedere se aplică în special copiilor foto sau oricăror măsuri, multiplicări de orice fel, traduceri, microfilmări 
sau stocări și folosire în sisteme electronice sau dispozitive, în special dacă fac obiectul activităţilor comerciale. 

Ne rezervăm dreptul erorilor de tipărire pentru reprezentările grafice.
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6. Rostuirea 
elastică

3. Etanșarea 5. Rostuirea2. Nivelarea

Introducere

AKKIT
Sistemul de aplicare a gresiei la calitate profesională.

Simplu. Flexibil. Rezistent. 

Sub acest moto simplu, marca Akkit oferă o gamă accesibilă, realizată la comandă pentru prelucrarea produselor de gresie în special în 
construcţiile uscate.  Obţineţi o paletă de produse perfect adaptate între ele, în schimbul unui raport de top calitate-preţ.
De la grunduire la masa de nivelare și etanșare până la adezivul de gresie și materiale de rostuit – Akkit este potrivit pentru orice apli-
care flexibilă într-o multitudine de domenii. Produsele sunt foarte simplu de prelucrat iar rezultatele sunt rezistente.
Akkit se va comporta în mod profesionist, făcând faţă diferitelor caracteristici de prelucrare, calitativ, devenind un partener de încredere 
pe șantier.
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AKKIT 100 GRUNDUIRE  
Produse pentru tratarea preliminară 
a substratului, spre exemplu grund de 
aderenţă și grund de adâncime pentru 
pereţi și podele.

AKKIT 200 NIVELARE  
Masă de nivelare sau material de 
șpăcluire lichidă pentru nivelarea 
podelelor inegale.

AKKIT 300 ETANȘARE 
Produse pentru etanșare, spre exemplu 
etanșare împotriva umidităţii, bandă 
izolatoare și saltea de etanșare pentru 
evitarea daunelor provocate de apă.

AKKIT 400 LIPIRE
Adeziv adecvat pentru gresie, spre 
exemplu adezivul flexibil și adezivul 
flexibil pentru piatră naturală, în funcţie 
de podele.

AKKIT 500 ROSTUIRE  
Mortar de rostuire flexibil și rosturi 
pentru piatră naturală – potrivit pentru 
gresia aleasă.

AKKIT 600 ROSTUIRE ELASTICĂ  
Rosturile finale și de dilataţie trebuie 
umplute cu silicon sanitar cu elasticitate 
de durată, având culoarea mortarului de 
rostuit.

ACCESIBILITATE RAPIDĂ
AKKIT 420, Adezivul flexibil permite 
accesul pe zona finisată după 3 ore și vă 
ajută în executarea rapidă a proiectului 
dvs. 

Prin simboluri sugestive, etapele de lucru cu produsele sistemului 
Akkit sunt prezentate în mod clar – veţi găsi și mai repede 
produsele dorite.
În plus, toate produsele Akkit prevăzute cu certificate speciale de 
testare, sunt marcate cu simboluri corespunzătoare pentru o și 
mai bună orientare.

Legenda și explicarea simbolurilor

6
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 1   Tratarea prealabilă a substratului 
În funcţie de substrat, pregătiţi în prealabil pereţii sau pardoseala 
pentru a asigura o capacitate portantă suficientă, folosind Akkit 
101 Grund de aderenţă sau Akkit 102 Grund de profunzime.

 2   Nivelarea substratului 
Nivelaţi pardoseala cu Akkit 220 

 3   Etanșare
La nevoie, aplicaţi Akkit 301 etanșare împotriva umidităţii pe 
rosturile de finalizare și de dilataţie, și în final aplicaţi un strat cu 
elasticitate de durată, sub elementele ceramice. Pentru evitarea 
daunelor provocate de apă, folosiţi Akkit 601 silicon sanitar având 
culoarea potrivită.

Produsele de sistem de  la Akkit au fost concepute special pentru 
aplicarea de gresie în băi, în cadrul construcţiilor uscate, fiind 
potrivite pentru diferite zone de aplicare în baie – aplicarea 
gresiei pe pereţi și podea, aplicarea gresiei pe sistemele de 
încălzire din pardoseală, aplicarea gresiei din piatră naturală cât 
și aplicarea gresiei pe gresie sau a gresiei impermeabile în cadrul 
construcţiei uscate.
Pentru etapele individuale de aplicare a gresiei, se recomandă 
următoarele produse:

Toate produsele Akkit menţionate sunt potrivite pentru aplicarea gresiei pe spaţiile cu sisteme de încălzire în pardoseală. Vă rugăm 
să acordaţi atenţie produselor Akkit speciale pentru aplicarea pietrei naturale: Akkit 430 Adeziv flexibil pentru piatră naturală , Akkit 
530 Rosturi pentru piatră naturală și Akkit 602 Silicon pentru piatră naturală. Pentru detalii, consultaţi fișele tehnice. Acestea pot fi 
descărcate de la adresa  www.akkit.de. În plus, acolo veţi găsi toate informaţiile referitoare la domeniile de aplicare pentru produsele 
Akkit, cât și sfaturi pentru o aplicare perfectă.

Aplicarea gresiei în baie

Aplicarea perfectă

 4   Lipire 
Aplicaţi Akkit 420 adeziv flexibil, Akkit 430 adeziv alb pentru 
piatră naturală în funcţie de gresia aleasă. Apăsaţi apoi gresia 
până aceasta se fixează complet în stratul de mortar.

 5   Rostuire
Rostuiţi în funcţie de gresia aleasă cu Akkit 520 sau Akkit 530 
Rosturi pentru piatra naturală. 

 6   Rostuire elastică
La final, aplicaţi pe rosturile de finalizare și de dilataţie, Akkit 602 
Silicon sanitar având culoarea potrivită a mortarului de rostuire.

8
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Aplicarea gresiei 
 pe perete

Aplicarea gresiei 
 pe podea

Produse Akkit pentru proiectul 
dvs.:

Fără etanșare Cu etanșare Fără etanșare Cu etanșare Spaţiul de 
duș

1. Grunduire
Akkit 101 Grund de aderenţă
Pentru substraturi neabsorbante, spre 
exemplu pentru aplicarea gresiei pe gresie

● ● ● ● ●

Akkit 102 Grund de profunzime
Pentru substraturi absorbante ● ● ● ● ●

2. Nivelare
Akkit 220 Masă de nivelare
Șpăcluire până la o pantă de 3% ● ● ●

3. Etanșare
Akkit 301 Etanșare împotriva 
umidităţii ● ●

Akkit 302 Bandă de etanșare ● ● ●

Akkit 303 Manșetă de etanșare ● ● ●

Akkit 304 Saltea de etanșare ●

4. Lipire
Akkit 420 Adeziv flexibil 
corespunde C2TE S1, gri ● ● ● ● ●

Akkit 430 Adeziv flexibil pentru 
piatră naturală ● ● ● ● ●

Akkit 404 Adeziv de dispersie 
corespunde D2E ● ● ● ● ●

5. Rostuire
Akkit 510 Chit ● ● ● ● ●

Akkit 530 Rosturi pentru piatră 
naturală ● ● ● ● ●

6. Rostuire elastică
Akkit 601 Silicon sanitar ● ● ● ● ●

Toate produsele Akkit menţionate sunt potrivite aplicării pe 
sistemele de încălzire din podea. 

Gama de produse Akkit a fost creată pentru o completare perfectă 
între produse, garantând o aplicare sigură a gresiei în baie. 
Tabelul de mai jos prezintă produsele de care aveţi nevoie pentru 
aplicarea gresiei pe pereţi, podea sau în spaţiul de duș.

Domenii de aplicare

Vă rugăm să acordaţi atenţie produselor Akkit potrivite aplicării 
pietrei naturale (detalii în fișa tehnică).

9Aplicarea  în baie
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AKKIT 101 
GRUND DE ADERENŢĂ 

AKKIT 102 
GRUND DE PROFUNZIME

 � Pentru substraturi neabsorbante  
 � Uscare rapidă, circa 60 de minute  
 � Nu conţine solvenţi și gradul de emisii este redus EC 1
 � Format dintr-un singur component, pregătit pentru aplicare  
 � Pentru interior și exterior

Număr articol: 8582229 2,5 l

 � Pentru substraturi absorbante  
 � Uscare foarte rapidă, circa 15 -30 de minute  
 � Nu conţine solvenţi și gradul de emisii este scăzut, EC 1 
 � Format dintr-un singur component și pregătit pentru aplicare 
 � Pentru interior și exterior

Număr articol: 8585840 2,5 l

AKKIT Prezentarea produselor

10 Grunduire 
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AKKIT 220
ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ

 � Consum: 1,5 - 1,8 kg/m2 la 1 mm grosime
 � Se aplică în grosime între 2-10 mm
 � Pe baza de ciment
 � Granulaţie: sub 0,8 mm
 � Contracţii extrem de reduse

 � Pentru interior 
 � Culoarea: galbenă 
 �  Compoziţie: lianţi speciali, adaosuri minerale, polimeri de 
îmbunătăţire a aderenţei,

 � Plastificatori regulatori de fluiditate 
 � Necesar de apă: 0,20 l/kg (5 litri / sac) 

Număr articol: 8890577 25 kg

SUPRAFAŢA DEVINE UTILIZABILĂ 
Trafic pietonal după 3 ore de la aplicare. După min. 24 ore, pentru 
acoperire cu gresie. După min. 72 ore pentru montaj de parchet, sau 
mochetă. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte. 
Înainte de acoperire cu gresie sau cu parchet, mocheta etc., în mod 
obligatoriu se va verifica umiditatea şapei aplicate, care nu trebuie 
să fie mai mare de 0.5%. 
CARACTERISTICI / EFECTE:

 � suprafeţe netede, 
 � uşor de prelucrat, 
 � rezistenţă ridicată, 

 � contracţii extrem de reduse, 
 � rapiditate la punerea în operă

11Nivelare
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AKKIT 301 
ETANȘARE ÎMPOTRIVA UMIDITĂŢII

AKKIT 302 
BANDĂ DE ETANȘARE

 � Uscare rapidă, timp de zvântare circa 5 minute (primul strat)
 � Nu conţine solvenţi iar nivelul de emisii este foarte redus – EC1 

plus
 � Format dintr-un singur component și pregătit pentru aplicare
 �  Foarte potrivit pentru spaţiile de scurgere a apei, fără presiune 
sub stratul superior, spre exemplu în cabinele de duș  

 � Posibilitate de aplicare cu rola sau șpaclul 

Artikel-Nr.: 8585843 4 kg
Artikel-Nr.: 8582241 8 kg

 � Autoadezivă 
 �   Potrivită pentru etanșarea rosturilor de colţ și finale împreună 
cu Akkit 301 Etanșare împotriva umidităţii

Număr articol: 8585844  5 m
Număr articol: 8585845 25 m

12
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AKKIT 303 
MANȘETĂ IMPERMEABILĂ

 � 10 x 10 cm  
 � Autoadezivă 
 �  Pentru etanșeizarea scurgerilor de ţeavă împreună cu Akkit 
301 Etanșare împotriva umidităţii

Număr articol: 8585846 2 bucăţi

AKKIT 304 
SALTEA DE ETANȘARE

 � 100 x 100 cm  
 � Autoadeziv  
 �  Potrivit pentru etanșarea cabinelor de duș împreună cu Akkit 
301 Etanșare împotriva umidităţii

Număr articol: 8585847 1 bucată

13Etanșare
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AKKIT 420
ADEZIV FLEXIBIL

AKKIT 410
ADEZIV STANDARD 25 KG 

 � Aderenţă, flexibilitate şi rezistenţă foarte bune
 �  Compoziţie: ciment, adaosuri minerale, polimeri de 
îmbunătăţire a aderenţei, plastificatori 

 � Necesar de apă: 0.25 – 0.27 litri / kg (6.25 – 6.75 litri / sac) 
 �  Timp deschis: minim 30 minute (timp în care pasta îşi 
păstrează proprietăţile adezive) 

 � Alunecare: maxim 0.5 mm. 
 �  Consum: 3 - 4 kg/m2, în funcţie de grosimea stratului de 
adeziv aplicat.

Număr articol: 8890575 25 kg

 �  Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie absorbantă şi 
slab absorbantă din interior, în medii uscate, fără umiditate 
şi căldură excesive, pe suport rugos şi stabil (tencuială cu 
ciment şi var, BCA, beton, şape pe baza de ciment, etc) 

 � Compoziţie: ciment, adaosuri minerale, polimeri de
      îmbunătăţire a aderenţei, plastificatori 

 �  Necesar de apă: 0.24 – 0.26 litri / kg (6.0 – 6.5 litri / sac) 
 � Timp deschis: minim 20 minute (timp în care pe o suprafaţă

      dată cu adeziv (open time) se poate aşeza faianţa sau gresia) 
 � Alunecare: maxim 0.5 mm
 � Consum aprox.:  3 - 4 kg / m2  în funcţie de calitatea suprafeţei

     suport

Număr articol: 8890574 25 kg

DOMENIU DE UTILIZARE:
Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie, gresie 
porţelanată,gresogranit, clincher,piatra naturala, marmura faianţă 
peste faianţă, gresie, ciment sclivisit etc., din interior, sau exterior, 
expuse la temperaturi între -25°C şi + 80°C în medii umede sau 
uscate, de asemenea la aplicarea plăcilor ceramice peste pardoseala 
încălzită. Se poate utiliza şi pentru aplicarea plăcilor de gresogranit 
şi clincher, aplicarea de faianţă, pe plăci de gipscarton, pentru 
aplicarea plăcilor de dimensiuni mari pe substraturi minerale, pentru 
placarea piscinelor şi bazinelor de apă. 
CARACTERISTICI / EFECTE:

 �  lucrabilitate uşoară,
 � rezistenţă ridicată, 

 � aderenţă foarte bună,
 � flexibilitate ridicată

14
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AKKIT 430
ADEZIV ALB PENTRU PIATRĂ NATURALĂ 

 � Aderenţă, flexibilitate şi rezistenţă foarte bune
 �  Compoziţie: ciment, adaosuri minerale, polimeri de 
îmbunătăţire a aderenţei, plastificatori 

 � Necesar de apă: 0.25 – 0.27 litri / kg (6.25 – 6.75 litri / sac) 
 �  Timp deschis: minim 30 minute (timp în care pasta îşi 
păstrează proprietăţile adezive) 

 � Alunecare: maxim 0.5 mm. 
 �  Consum: 3 - 4 kg/m2, în funcţie de grosimea stratului de 
adeziv aplicat.

Număr articol: 8890575 25 kg

 �  Compoziţie: ciment alb, adaosuri minerale, polimeri de 
îmbunătăţire a aderenţei, plastificatori 

 � Necesar de apă: 0.25 – 0.27 litri / kg (6.25 – 6.75 litri / sac) 
 �  Timp deschis: minim 30 minute (timp în care pasta îşi 
păstrează proprietăţile adezive) 

 � Alunecare: maxim 0.5 mm 
 � Aderenţă foarte bună, 
 � Efect hidroizolant, 
 � Culoare albă
 � Consum: 3 - 4 kg/m2, în funcţie de grosimea stratului de adeziv

Număr articol: 8890576 25 kg

AKKIT 404 
ADEZIV DE DISPERSIE

 � Corespunde D2 E  
 � Pregătit pentru aplicare
 � Doar pentru spaţiile interioare
 �  Potrivit pentru gresia și plăcile ceramice (lungimea muchiilor 
de până la 200 mm) și mozaic

 � Capacitate de prelucrare foarte bună
 � Potrivit și pentru spaţiile umede
 � Timp de corectare de până la 10 minute

Număr articol: 8582243 14 kg

15Aplicarea adezivului
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AKKIT 510 
CHIT ROSTURI 

 � Flexibil, impermeabil
 � Special pentru locuri cu umiditate mare, interior-exterior
 �  Destinat pentru: umplerea rosturilor, între 2-6  mm, ale plăcilor
 �  Ceramice, gresie, marmură, piatră naturală (cu excepţia celei 
supusa îngălbenirii), gresogranit, gresie porţelanată

 �  Compoziţie: ciment, adaosuri minerale, polimeri de 
îmbunătăţire a aderenţei, plastificatori, pigmenţi rezistenţi

 �  Necesar de apă: 0.28 – 0.32 litri / kg (0,56-0,64 litri/pungă 
de 2 Kg; 1.40-1.60 litri/pungă de 5 Kg), în funcţie de culoarea 
amestecată 

 �  Timp de găleată: 2 ore (timp în care se poate aplica în rosturi 
fără pierderea caracteristicilor). 

Număr articol: 8890559 5 kg, alb
Număr articol: 8890554 5 kg, antracit
Număr articol: 8890557 5 kg, bahama
Număr articol: 8890555 5 kg, gri  
Număr articol: 8890570 5 kg, gri argintiu
Număr articol: 8890571 5 kg, manhattan
Număr articol: 8890556 5 kg, maro
Număr articol: 8890558 5 kg, pergamon

Disponibil în următoarele culori:

Alb

Manhattan

Gri

Bahama

Antracit

Maro mediu

Argintiu

Pergamon

Mărimea plăcilor (cm) 15 X 15 20X 20 20X30 30X30 40X40 50X50 

Rost de 1 mm grosime 0,15 0,13 0,12 0,10 0,05 0,04 

Rost de 3 mm grosime 0,45 0,39 0,36 0,3 0,15 0,12 

Rost de 5 mm grosim 0,75 0,65 0,6 0,5 0,25 0,2 

CONSUM SPECIFIC:

16
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AKKIT 530 
CHIT ROSTURI FLEXIBIL PENTRU PIATRĂ 
NATURALĂ

 � Pentru piatră naturală
 � Impermeabilitate la apă
 � Special pentru locuri cu umiditate mare, interior-exterior
 �  Compoziţie: ciment, adaosuri minerale, polimeri de 
îmbunătăţire a aderenţei, plastificatori, pigmenţi rezistenţi 

 �  Necesar de apă: 0.28 – 0.32 litri / kg (1.40-1.60 litri/punga de 
5 Kg), in functie de culoarea amestecata 

 �  Timp de găleată: 2 ore (timp în care se poate aplica în rosturi 
fără pierderea caracteristicilor)

 �  Consum: este cuprins între 0,8-1,5 kg / m2, funcţie de 
dimensiunea plăcilor şi a rosturilor.

Număr articol: 8890572 5 kg, alb

DOMENIU DE UTILIZARE:
Pentru lucrări din interior, sau exterior expuse la 
temperaturi între -20°C şi +80°C în medii umede sau 
uscate, în special pentru rosturile cu lăiţimi mari (între 
5-15 mm), ale plăcilor ceramice, gresie, marmură, 
piatră naturală (cu excepţia celei supuse îngălbenirii), 
gresogranit, gresie porţelanată, a cărămizilor de sticlă de 
tip Nevada. 
CARACTERISTICI / EFECTE:

 � aplicabilitate uşoară, 
 � rezistenţă foarte bună la intemperii, 
 � culoare şi calitate stabilă în timp, 
 � impermeabilitate la apă, 
 �  special pentru locuri cu umiditate mare, interior-
exterior, 

 � ambalat în pungi de plastic complet ermetice, 
 � durata de păstrare extrem de mare (2 ani)

17Rostuire
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AKKIT 601 
SILICON SANITAR

 �  Foarte potrivit pentru etanșările în spaţiile umede, în băi și bucătării
 � Inhibitor împotriva mucegaiului
 � Rezistent la apă 
 � Elastic pe termen lung
 � Putere mare de aderenţă

Număr articol: 8582454 310 ml, alb (Test ÖKO "foarte bun")
Număr articol: 8600630 310 ml, transparent
Număr articol: 8600631 310 ml, gri
Număr articol: 8600632 310 ml, antracit
Număr articol: 8600633 310 ml, argintiu
Număr articol: 8600634 310 ml, Manhattan
Număr articol: 8600635 310 ml, Bahama
Număr articol: 8600637 310 ml, maro mediu
Număr articol: 8600638 310 ml, caramel
Număr articol: 8600636 310 ml, Pergamon

Disponibil în următoarele culori:

Alb

Manhattan

Transparent

Bahama

Gri

Maro mediu 

Antracit

Caramel

Argintiu

Pergamon

18 Rostuire elastică
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AKKIT 602 
SILICON PENTRU PIATRĂ NATURALĂ

AKKIT 603 
SILICON PENTRU CONSTRUCŢII

 �  Foarte potrivit pentru etanșări în zonele cu 
marmură și piatră naturală

 � Fără formări de pete de decolorări pe piatră 
     naturală

 � Inhibitor împotriva mucegaiului 
 � Elasticitate pe termen lung
 � Rezistent la apă 
 � Putere mare de aderenţă 
 � Rezistent la uzură, la condiţiile meteo și la lumină

Număr articol: 8600639 310 ml, gri

 �  Foarte potrivit pentru rosturi de dilataţie și finale în 
spaţiile construite

 � Aproape inodor
 � Elasticitate pe termen lung
 � Rezistent la apă
 � Putere mare de aderenţă
 � Rezistenţă la uzură, la condiţiile meteo, la lumină 

și la razele UV

Număr articol: 8600642 310 ml, alb
Număr articol: 8600640 310 ml, transparent
Număr articol: 8600641 310 ml, gri

AKKIT 610 
ACRIL

 �  Foarte potrivit pentru etanșarea rosturilor care în 
final urmează să fie vopsite, tapiţate sau tencuite

 � Inodor
 � Posibilitate de aplicare atât în interior, cât și în

      exterior
 � Elasticitate plastică

Număr articol: 8600644 310 ml, alb
Număr articol: 8605502 310 ml, gri
Număr articol: 8605504 310 ml, maro

AKKIT 611 
FISURĂ ȘI TENCUIALĂ

 �  Foarte potrivit pentru repararea fisurilor și 
etanșarea rosturilor în zona tencuielii nefinisate

 � Structură granuloasă
 � Aplicare atât în interior, cât și în exterior
 � Elasticitate plastică
 � Posibilitate de acoperire cu vopsea

Număr articol: 8600646 310 ml, alb

19Produse complementare
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AKKIT 616 
ETANȘARE PENTRU ACOPERIȘ

AKKIT 615 
TEMPERATURĂ ÎNALTĂ

AKKIT 617 
SOLUŢIE POTRIVITĂ PENTRU
ORICE VREME

AKKIT 620 
ADEZIV DE MONTAJ

 �  Foarte potrivit pentru reparaţii și etanșări în 
spaţiul acoperișului

 � Etanșare împotriva apei
 � Toleranţţă la bitum
 � Putere mare de aderenţă și pe materiale umede
 � Rezistent la uzură și condiţii meteo

Număr articol : 8605507 310 ml, negru

 � Foarte potrivit pentru etanșări cu elasticitate pe
     termen lung până la 300º C

 � Rezistenţă la temperaturi înalte
 � Rezistenţă la combustibili, grăsimi și antigel
 � Elasticitate pe termen lung
 � Putere mare de aderenţă 

Număr articol: 8600647 310 ml, roșu

 �  Foarte potrivit pentru reparaţiile de urgenţă și 
etanșările în zona acoperișului

 � Transparent
 � Este tolerat de bitum
 � Putere mare de aderenţă 
 � Poate fi folosit și în condiţii de ploaie
 � Rezistenta la uzură, lumină și condiţii meteo

Număr articol: 8605508 310 ml, transparent

 �  Foarte potrivit pentru etanșarea în încăperile 
umede, în spaţiile din baie și bucătărie

 � Inhibitor împotriva mucegaiului 
 � Rezistent la apă 
 � Elasticitate de durată
 � Putere mare de aderenţă 

Număr articol: 8600650 470 g, alb
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AKKIT 621 
LIPIRE ȘI ETANȘARE

 � Foarte potrivit pentru lipirile elastice și etanșări
 � Aproape inodor
 � Elasticitate pe termen lung
 � Înaltă putere de lipire iniţială
 � Putere mare de aderenţă 
 � Tolerat de marmură și piatră naturală
 � Posibilitate de vopsire peste
 � Aderenţă și pe substraturile umede

Număr articol: 8600652 470 g, alb

21Produse complementare
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AKKIT
PRESĂ CU CARTUȘ JM-109

AKKIT
PRESĂ CU CARTUȘ SKELET JM-1183

 � Pentru cartușe de silicon, material acrilic și adeziv de montare 
de până la 310 ml

Număr articol: 7361712

 � Mâner moale și fitil pentru împungerea vârfurilor uscate ale 
cartușului 

 � Pentru cartușe de silicon, material acrilic și adeziv de montare 
de până la 310 ml

Număr articol: 7361713

AKKIT 630
SOLUŢIE DE CURĂŢARE A SILICONULUI

 �  Potrivit pentru îndepărtarea siliconului întărit
 � Gel ferm cu timp scurt de acţionare
 � Miros de lămâie

Număr articol: 8638989 100 ml

22
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AKKIT 635 
SET DE DUZE

AKKIT
PRESĂ CU CARTUȘ JM 138P

AKKIT
PRESĂ CU CARTUȘ PROFI JM-300S

 � Conţinut: 3 bucăţi

Număr articol: 8639181

 �  Material plastic
 � Mâner moale și fitil pentru împungerea vârfurilor uscate ale 

cartușului 
 � Pentru cartușe de silicon, material acrilic și adeziv de montare 

de până la 310ml

Număr articol : 7361715

 �  Mâner moale și fitil pentru împungerea vârfurilor uscate ale 
cartușului. Funcţie de secţionare pentru vârfurile cartușelor, 
pinion cu filet

 �  Pentru cartușe de silicon, material acrilic și adeziv de montare 
de până la 310 ml

Număr articol : 7361716

23Accesorii
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Calitate și rezistenţă 
deosebită în timp!

Ștampila producătorului
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