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Technokol Rapid folyékony ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/tálca

383-2209 35 g piros 25

383-2208 35 g zöld 25

383-2210 60 g piros 25

383-2212 60 g zöld 25

Hagyományos folyékony ragasztó általános használatra. Sokféle anyagot ragaszt, ezért iskolai és 

háztartási célra egyaránt alkalmas. Gyorsan száradó általános ragasztó, jól kenhető.

Pritt Pen kenôfejes ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/doboz

236-0271 40 ml 12

Ideális papír és karton ragasztásához. Jól kenhető, tartóba állítható. Tisztán és egyszerűen adagol-

ható, oldószermentes.

Nebuló ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/doboz

383-4011 65 g 25

Folyékony iskolai ragasztó. Kiválóan alkalmas papír ragasztásra. Sokféle anyagot ragaszt, ezért 

i skolai és háztartási célra egyaránt alkalmas. Gyorsan száradó általános ragasztó, jól kenhető.

B

E

C

D

A

Giotto ragasztó stift
rendelési kód kiszerelés tubus/doboz

228-1700 10 g 30

228-1701 20 g 20

228-1702 40 g 12

Illatos ragasztó stift, mely ideális papír, karton és fotópapír ragasztásához. Kupakja a ragasztó test 

aljába bepattintható. Iskolai használatra kiválóan alkalmas.

A-Series ragasztó stift
rendelési kód kiszerelés tubus/doboz

249-0040 10 g 30

249-0041 20 g 20

249-0042 40 g 12

Megragasztja a papírt, kartont. Oldószermentes, nem toxikus vízbázisú ragasztó. Iskolai és irodai 

használatra kiválóan alkalmas. A ragasztott felületek összeillesztés után még rövid ideig kor-

rigálhatók.
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Pritt oldószermentes ragasztó stift
rendelési kód kiszerelés db/doboz

236-0241 8 g 100

236-0243 17 g 36

236-0245 36 g 50

90%-ban megújuló alapanyagból készülő ragasztó, mely megragasztja a papírt, kartont, fotót. 

Tisztán, gyorsan és egyszerűen használható, mivel nem csöpög és nem folyik. A ragasztott felületek 

összeillesztés után még rövid ideig korrigálhatók. Oldószermentes. Ruhából 30°C-on kimosható.

Pritt Power extra erôs ragasztó stift
rendelési kód kiszerelés db/doboz

236-0222 19,5 g 12

Univerzális, extra erős ragasztóstift. Egyszerűen és tisztán ragaszt. Megragasztja a papírt, fát, PVC-t, 

fi lcet, fotót, styroport, műanyagot és sok mást. Oldószermentes. Ruhából 40°C-on kimosható.

A

B

C

D

E

Giotto dekorációs ragasztó stift
rendelési kód típus kiszerelés csomagolási egység

228-1750 544100 metál 5,5 ml 5 db/bliszter

228-1751 544200 strassz 5,5 ml 5 db/bliszter

228-1752 544300 neon színek 5,5 ml 5 db/bliszter

228-1753 544400 konfettis 5,5 ml 5 db/bliszter

228-1754 544500 gyöngyház 5,5 ml 5 db/bliszter

228-1755 545000 vegyes 10,5 ml 50 db/vödör

Ragasztó stift, mely ceruzaként használható, így káprázatos rajzok készítésére alkalmas. Egy vödör 

tartalma arany-ezüst 9-9 db, kék-piros-zöld-lila 8-8 db.

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

Pritt Pattex Super Fix folyékony szög
rendelési kód tulajdonság kiszerelés tubus/doboz

236-0731 szuper erős 50 g 20

Szerelési ragasztó, helyettesíti a szögeket, csavarokat. Néhány percig korrigálható. Nagy végső 

 szilárdság. Időjárás és öregedésálló. Oldószermentes, átfesthető. Hőálló: -20 és +70°C között. 

 Legalább az egyik ragasztandó felületnek nedvszívónak kell lennie.

Pritt Pattex Palmatex univerzális erôs ragasztó
rendelési kód tulajdonság kiszerelés tubus/doboz

236-0711 szuper erős 50 ml 40

Univerzális erős ragasztó, ami gumi, bőr, parafa, fi lc, kemény PVC, fém stb. ragasztására alkalmas. 

Hőálló 110˚C-ig.
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Pritt Fix-it gyurmaragasztó
rendelési kód kiszerelés bliszter/doboz

236-0291 55 kocka/csomag 24

Egyszerűen, gyorsan és tisztán rögzít. Szinte bármilyen vízszintes és függőleges felületen alkal-

mazható. Könnyen eltávolítható és újra felhasználható. Kiválóan alkalmas poszterek, képeslapok, 

dekorációk, egyéb papírtermékek és kisebb tárgyak rögzítésére.

Loctite Super Attak pillanatragasztó
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

236-0651 liquid 3 g 12

236-0675 power gel 3 g 12

Univerzális pillanatragasztó. Egyszerűen nyitható, a kupakban elzáró tű gondoskodik arról, hogy 

a tubus ne száradjon be. Bőr, porcelán, fa, fém, gumi, papír, a legtöbb műanyag stb. ideális ragasztó-

ja. Nem alkalmas üveg, polietilén és polipropilén ragasztására. A liquid nagyon gyors, nagyon erős. 

A Power Gél száradás után is rugalmas, vízálló, függőleges és porózus felületekre is alkalmas.

Pritt ragasztó roller és utántöltô kazetta
rendelési kód típus típus db/doboz

236-0352 utántölthető roller permanent, 14 m 10

236-0361 utántöltő kazetta permanent,14 m 10

236-0372 utántölthető roller non-permanent, 14 m 10

236-0381 utántöltő kazetta non-permanent, 14 m 10

Tiszta, gyors és pontos. Oldószermentes. Permanent: tartósan ragaszt. Non-permanent: ragasztás 

után újra szétválasztható. Megújult, kisebb és kézreállóbb forma. 17%-kal több tartalom, 14 méte-

res szalaghosszúság.

3M ragasztó spray
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

332-4761 SprayMount 400 ml (260 g) 12

332-4771 DisplayMount 400 ml (260 g) 12

332-4781 ReMount 400 ml (260 g) 12

332-4791 PhotoMount 400 ml (260 g) 12

332-4761: Ideális grafi kai munkákhoz és a legelterjedtebben használt anyagok rögzítéséhez. A vég-
leges kötés előtt még néhány percig lehetővé teszi a pontos beállítást és károsodás nélkül eltávo-
lítható.
332-4771: A leggyorsabban száradó aeroszolos ragasztó. Jól tapad a legtöbb porózus és nem poró-
zus felülethez, így textíliákhoz, durva kartonhoz, fához és habanyagokhoz.
332-4781: Újrapozícionálható ragasztó spray. A kezelt felület öntapadó hatását megőrzi. Időtálló, 
felületbe nem szívódik be.
332-4791: Minden olyan munkához, amelynél fényképeket, illusztrációkat vagy nyomatokat kell 
felragasztani. A teljes kötés előtt van idő a pontos beállításra.

Loctite Super Bond pillanatragasztó
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

236-0701 liquid 3 g 12

236-0643 power gel 2 g 12

Univerzális pillanatragasztók. A liquid 3 másodperc alatt megragasztja a legtöbb anyagot. A gél nem 

folyik, nem csepeg, száradás után is rugalmas és vízálló, pár másodpercig korrigálható. Biztonságo-

san nyithatók.

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

14 m

E
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A-Series hibajavító folyadék
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

249-0000 oldószermentes 20 ml 10

249-0001 oldószeres 20 ml 10

Egyszerű hibajavítás, kiváló fedőképesség, gyors száradás. Vízzel vagy oldószerrel hígítható hibaja-

vító folyadék kis ecsettel, szivaccsal. Használat után rövid ideig kell várni, amíg a hibajavító megszá-

rad, de száradás után kitűnően elfedi a hibákat. Utána írható, nyomtatható.

Tratto Whity hibajavító folyadék
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

228-1801 alkoholos 20 ml 12

Vízzel hígítható hibajavító folyadék kis ecsettel. Használat után rövid ideig kell várni, amíg a hiba-

javító megszárad, de száradás után kitűnően elfedi a hibákat. • egyszerű hibajavítás • kiváló fedő-

képesség • gyors száradás.

Pritt Fluid hibajavító, higító folyadék
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

235-0031 vízbázisú (1610) 20 ml 10

235-0041 alkoholos (1620) 20 ml 10

235-0051 higító folyadék (alkoholoshoz) 20 ml 10

Egyszerű szövegjavítást tesz lehetővé. Rendkívüli fedőképesség. Gyorsan szárad.

A-Series hibajavító toll
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

249-0002 toll 9 ml 10

Egyszerű hibajavítás, kiváló fedőképesség, gyors száradás. Vékony hegyű javító toll a precíz javítá-

sért. Alkalmas minden fajta papírhoz és tintához, irodai használatra.

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K
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Zebra hibajavító toll
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

225-1400 1 mm hegy 8 ml 12

225-1410 1 mm hegy, mini 3,5 ml 12

Klipszes kupak, kiváló fedőképesség, gyors száradás, használat előtt felrázandó. Vékony hegyű javí-

tó toll a precíz javításért. Alkalmas minden fajta papírhoz és tintához, irodai használatra.

Fila Tratto Whity hibajavító toll
rendelési kód típus db/doboz

228-1800 878600 12

A rozsdamentes acél tűhegy rendkívüli pontosságú javítást tesz lehetővé. A töltet a tolltest nyomá-

sával adagolható, gyorsan szárad és kiválóan fed. Ergonomikus kupakja egy könnyed ujjmozdulattal 

levehető. Tárolása tollheggyel felfelé javasolt.

Pritt fémcsúcsos hibajavító toll
rendelési kód kiszerelés db/doboz

235-0061 9 ml 10

Egyszerű és pontos hibajavítás. Rendkívüli fedőképesség. Gyorsan szárad. Oldószeres.

STANGER hibajavító toll
rendelési kód leírás kiszerelés db/doboz

241-1010 CP200 - normál hegyű 7 ml 12

241-1011 CP100 - vékony hegyű 7 ml 12

Könnyű kezelhetőség, precíz javítási lehetőség, gyors száradás jellemzi a terméket.

B

D

A

E

C

Pritt hibajavító Roller Pen, toll formájú
rendelési kód méret db/doboz

235-0080 5 mm / 6 m 20

Toll alakú hibajavító roller, szalagszélesség: 5 mm. Olyan könnyű használni, mint egy tollat! Egysze-

rű, tiszta, száraz hibajavítás. Filmbázisú szalag. Eltarthatóság: 2 év.

5 mm 6 m
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Pritt hibajavító roller és utántöltő kazetta
rendelési kód típus méret db/doboz

235-0102 hibajavító roller 4,2 mm x 14 m 10

235-0152 hibajavító roller 8,4 mm x 14 m 10

235-0111 utántöltő kazetta 4,2 mm x 14 m 10

235-0161 utántöltő kazetta 8,4 mm x 14 m 10

Utántölthető hibajavító roller: A 4,2 mm-es szalaggal gépírás, a 8,4 mm-es szalaggal kézírás 

javítása javasolt. Bármelyik Pritt hibajavító betéttel utántölthető. 14 m szalaghosszúság!

Utántöltő kazetta: Egyszerű kazettacsere, bármelyik Pritt roller utántölthető bármelyik Pritt hi-

bajavító betéttel. 14 m szalaghosszúság.

Pritt Pro hibajavító roller és utántöltô kazetta
rendelési kód típus méret db/doboz

235-0185 hibajavító roller 4,2 mm x 14 m 20

235-0190 utántöltő kazetta 4,2 mm x 14 m 20

Pro hibajavító roller: Utántölthető hibajavító roller kényelmes, oldalirányú használattal. Mindhárom 

Pritt kazettával utántölthető.

Utántöltő: Egyszerű kazettacsere. Kényelmes, oldalirányú használat. Mindkét Pritt rollerrel használ-

ható. 14 m szalaghosszúság.

STANGER Ideal hibajavító roller és utántöltő kazetta
rendelési kód típus méret db/doboz

241-1030 hibajavító roller 5 mm x 8 m 12

241-1020 utántöltő kazetta 5 mm x 8 m 12

A gyors és korszerű hibajavítás gazdaságos eszköze.

BIC Tipp-Ex hibajavító roller és utántöltő kazetta
rendelési kód típus méret db/doboz

227-0401 hibajavító roller 5 mm x 14 m 10

227-0402 utántöltő kazetta 5 mm x 14 m 10

Újratölthető hibajavító roller, melyet könnyű használni és újratölteni, tiszta és precíz hibajavítást 

tesz lehetővé. 14 m hosszú és 5 mm széles szalag.

5 mm 14 m

4,2 mm 14 m8,4 mm

4,2 mm 14 m

A

B

C

D
5 mm 8 m
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Pritt Compact hibajavító roller
rendelési kód méret db/doboz

235-0121 4,2 mm x 8,5 m 10

235-0171 8,4 mm x 8,5 m 10

Egyszerű, tiszta, száraz hibajavítás. A papír nem hullámosodik, azonnal átírható. Eldobható. Külön-

féle (4,2 és 8,4 mm) szélességben, 8,5 m hosszú szalaggal.

Tratto Whity hibajavító roller
rendelési kód méret db/doboz

228-1802 4,2 mm x 8 m 12

Hibajavító roller, mely a tiszta és tökéletes hibajavítás eszköze. A javított felület sima és száraz, így 

azonnal felülírható bármilyen típusú íróeszközzel. 

A-series hibajavító roller
rendelési kód méret db/doboz

249-0003 5 mm x 8 m 12

Hibajavító roller, mely a tiszta és tökéletes hibajavítás eszköze. A javított felület sima és száraz, így 

azonnal felülírható bármilyen típusú íróeszközzel. 

5 mm 8 m

8 m

BIC Tipp-Ex hibajavító roller
rendelési kód típus méret db/doboz

227-0403 hibajavító roller 4,2 mm x 10 m 10

227-0404 hibajavító roller 4,2 mm x 12 m 10

227-0403: Eldobható hibajavító roller. Tiszta, precíz javítást tesz lehetővé, azonnal és könnyen átír-

ható a szöveg. A szalag 10 m hosszú és 4,2 mm széles.

227-0404: Eldobható hibajavító roller állítható szalaggal. Tiszta, precíz javítást tesz lehetővé, azon-

nal és könnyen átírható a szöveg. A szalag 12 m hosszú és 4,2 mm széles.

4,2 mm 12 m10 m

4,2 mm

D
4,2 mm 8,5 m8,4 mm
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Pritt Comfort hibajavító roller
rendelési kód méret db/doboz

235-0105 4,2 mm x 8,5 m 20

Pritt Comfort eldobható roller, mely kényelmes, oldalirányú hibajavítást tesz lehetővé.

Pritt Mini hibajavító roller
rendelési kód méret db/doboz

235-0141 4,2 mm x 6 m 10

Azonnal felülírható, kicsi és könnyen kezelhető. 6 m szalaggal. Eldobható.  Ideális iskolai és otthoni 

felhasználásra.

Pritt Micro Rolly hibajavító roller
rendelési kód méret db/doboz

235-0181 5 mm x 6 m 18

A legkisebb Pritt Roller eldobható hibajavító roller 3 színben, 6 m hosszú szalag, 5 mm szalagszé-

lesség egysoros szöveghez. Egyszerű, tiszta, száraz hibajavítás. A papír nem hullámosodik, azonnal 

átírható. Zsebben elfér, kisdiákok számára ideális. Eltarthatóság: 2 év.

STANGER hibajavító roller
rendelési kód típus méret db/doboz

241-1035 All Cover 5 mm x 8 m 12

241-1040 Fun Cover 5 mm x 6 m 12

Eldobható hibajavító roller, ami az egyszerű és gyors hibajavítás közkedvelt eszköze.

4,2 mm 8,5 m

4,2 mm 6 m

5 mm 6 m

5 mm 6 m 8 m
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