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Sandarinimo medžiagos

Kodas Aprašymas
Prekių 

grupė

Kaina Eur 

be PVM

Kaina Eur 

su PVM

Sandarinanti pasta metalinėms srieginėms jungtims, čiaupų jungtims, ventiliams, manometrams ir pan.
Sintetinių polimerų pagrindu.
Naudojamas visų šildymo sistemų metalinių dalių su sriegių sandarinimui.
Tinka geriamajam vandeniui. Naudojamas su lino pluoštų karštam ir šaltam vandeniui.
Nedžiūsta. Apsaugo sriegines jungtis nuo korozijos.
Atsparumas temperatūrai: 135°C

46G103102 Gebatout 2 50 ml/80 g. tūbelė Z05 3.02 3.65

46G103981 Gebatout 2 125 ml/198 g. tūbelė Z05 4.51 5.46

46G103960 Gebatout 2 250 ml.  Tūbelė Z05 6.36 7.69

46G103103 Gebatout 2 200 g. dėžutė Z05 3.79 4.58

46G103982 Gebatout 2 500 g. dėžutė Z05 5.88 7.11

46G103104 Komplektas (Gebout2 50ml + 20 g. linų ritė) Z05 5.31 6.42

Anaerobinė hermetinė derva fluoroplasto (PTFE) pagrindu. Skirta metalinių kūginių arba cilindrinių

sriegių sandarinimui.

Karštojo ir šaltojo vandentiekio, dujotiekio ir angliavandenilio kuro vamzdynų ir šildymo sistemų hermetikas.

(šildant butano, propano dujomis, dyzeliniu kuru, mazutu) hermetikas. 

Netinka plastikinėms jungtims.

46G114633 Gebetanche + 75 ml Z05 15.29 18.50

Iškarštas lino pluoštas, aukščiausios kokybės.
Priedas prie sandarinimo hermetiko metalinėms srieginems jungtims sandarinti, karštam arba šaltam vandeniui.
Atsparumas temperatūrai iki 140°C

46G515030 BOBINO linų pluoštas 80g. Z05 4.86 5.88

46G815099 Lino pluoštas (pakulos) 200g Z05 2.40 2.90

46G815195 Lino pluoštas (pakulos) 100g Z05 1.43 1.73

Tefloninė sandarinimo juosta STANDART metalinėms srieginėms jungtims sandarinti.
12mm x 12m x 0.1mm
Darbinė temperatūra nuo -260°C iki +260°C
Darbinis slėgis 15 bar. (karštam ir šaltam vandeniui)

46G815100 Tefloninė juosta Standart 12 mm Z05 0.64 0.78

GEBEX PLUS SPRAY - Silikoninis lipnumą mažinantis lubrikantas.
Stipriai mažina lipnumą, pagerina slydimą statant vamzdžius į movas, kišant kabelius į vamzdžius.
Atsparus vandeniui: apsaugo ir izoliuoja elektros instaliacijas nuo dregmės. Apsaugo gumines jungtis ir stabdo jų susidėvėjimą,
neleisdamas sulipti ir išdžiūti. Atsparus karščiui (220°C).
Nenaudoti prie pat dažyti ar klijuoti turimų paviršių.

46G504621   Slydimo pasta aerozolis (GEBEX PLUS SPRAY) 500ml  Z05 8.30 10.04

SILIKONINIS TEPALAS PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ SURINKIMUI

 P.T.F.E. SANDARINIMO JUOSTA

LINŲ PLUOŠTAS

SANDARINIMO PASTA GEBATANCHE +

SANDARINIMO PASTA GEBATOUT 2
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Priemonė skirta dušų, praustuvų, unitazų nutekamųjų vamzdžių valymui ir priežiūrai.
DEBOUCHER UNIVERSEL  - Galima naudoti ant emaliuoto, porcelianinio, nerūdijančio plieno, chrominio, 
geležinio ir plastikinio paviršiau. Ištirpdo riebalus, organines medžiagas, plaukus ir t.t.
DEBOUCHER PROFESSIONNEL - Profesionalus efektyviai veikia užsikišusius vamzdžius iš metalo, 
ketaus, pilko pvc polipropileno ir porceliano. Šalina muilo likučius organines medžiagas (sanitarinius rankšluoščius,
nuorūkas, popierius) druskos nuosėdas (kalkių, šlapimo ir t.t.)
DEBOUCHEUR DESTRCTEUR ODEUR - Priemonė suskystina ir suskaido kanalizacijos vamzdžiuose susikaupusias 
organines medžiagas, naikina organinių medžiagų skleidžiamą blogą kvapą. Nekenkia biologiniams valymo įrenginiams. 

Be druskos rūgšties, be natrio ir kalio šarmo.

46G875005 Deboucheur Universel 1Ltr. Z05 6.95 8.41

46G875111 Deboucheur Professionnel 1Ltr.   Z05 8.03 9.72

46G883498  Deboucheur Destrcteur Odeur 1Ltr. Z05 8.45 10.22

SANITAC - Priemonė kalkių nuosėdoms šalinti nuo keramikinių plytelių, kranų ir kitos santechnikos.
Stipriai veikiantis valiklis fosforo rūgšties pagrindu, efektyviai šalinantis kalkių nuosėdas nuo santechninės 
įrangos ir armatūros.
Vonioms, praustuvėms, maišytuvams, aeratoriams ir.t.t. 
Tinka emaliuotiems, chromuotiems, sintetinių medžiagų, nerūdijančio plieno paviršiams.
SANIPAROI - Priemonė kalkių nuosėdoms, muilo likučiams ir dėmėms šalinti nuo dušo kabinų sienelių.
Galima naudoti valant nerūdijantį plieną, keramiką, emalį, stiklą, PMMA ir kitas plastiko medžiagas.
Nenaudoti marmurui ir bet kuriam kitam jautriam rūgštims akmeniui.

46G106935 Sanitac 500ml Z05 9.81 11.87

46G106915 Saniparoi 500ml Z05 9.35 11.31

GEBSICONE W - Silikoninis hermetikas acto pagrindu, su fungicidais (apsauga nuo pelėsių).
Hermetinis sandarinimas aplink sanitarinius įrenginius: praustuvai, baseinai, dušų bakai, vonios, plautuvės,
vietos šalia plautuvių laboratorijose ir visos kitos vietos, kur drėgmė gali skatinti pelėsių atsiradimą.
Efektyvus fungicidas neleidžia formuotis juodoms dėmėms, kurios suteikia sandarikliui nešvarią išvaizdą.
Nenaudoti ant sintetinių, akrilo arba sudėtinių medžiagų, taip pat ant natūralaus akmens (marmuras, granitas po bandymų).
GEBSICONE W2 - Sanitarinis silikonas su fungicidais, ypatingai gerai tinka akrylui ir emalei.
Labai geras atsparumas drėgmei, verdančiam vandeniui ir šarmų poveikiui. Geras sukibimas su stiklu, emale, porcelianu, 
nerūdijančiu plienu, akrylu, sintetinemis medžiagomis, cementu, dažyta mediena.
Atsparumas temperatūrai nuo - 50°C iki +120°C. Yra baltas ir bespalvis.

46G893150 Gebsicone W 310ml baltas silikonas Z05 5.15 6.23

46G893251 Gebsicone W 310ml bespalvis silikonas Z05 5.15 6.23

46G890501 Silikonas Gebsicone W2 (baltas) Z05 7.59 9.18

46G890502 Silikonas Gebsicone W2 (bespalvis) Z05 7.59 9.18

Pasta, efektyviai valanti paviršius, užterštus sustingusiais visų rūšių silikono hermetikais, taip pat akrilo ir butilo hermetikais.
Padeda lengvai pašalinti sandarinimo tarpiklių likučius (pirma nuvalius mechaniškai).
Šalina silikono likučius (acto rūgšties, oksimų, alkoksilo pagrindu) nuo emaliuotų paviršių, plastiko medžiagų 
(sintetinių, kompozitinių, akrilinių), medžio (lakuoto ir nelakuoto), stiklo.
Tiekiama komplekte su plastikiniu gremžtuku.

46G199115 Pasta Dilujoint 125 ml Z05 8.45 10.22

DILUJOINT

KANALIZACIJOS VAMZDYNŲ VALYMO PRIEMONĖS

SANITARINIAI VALYKLIAI

SANITARINIS SILIKONAS

                        


