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MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRASIVES

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

Krążki Ścierne MP “GoldFilm” na folii
Opis:
- najnowszej generacji krążek ścierny klasy
PREMIUM, na folii
- bardzo cienki i elastyczny
- wyjątkowo odporny na rozdarcia
- bardzo zwarta struktura powierzchni
- czas pracy nawet do 200% dłuższy, w porównaniu
ze standardowym papierem ściernym

Technical Data:
- premium sanding disc of the latest
generation, built on a plastic backing
material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- standing time up to 200 % higher
compared to standard paper backing
discs

150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro, gradacja/-grit od P 40 do P 2000
150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro, gradacja/-grit od P 40 do P 2000
75 mm, rzep / velcro, gradacja/-grit od P 80 do P 1500

Papiery ściere MP “GoldFilm” na folii
Opis:
- najnowszej generacji papier ścierny klasy PREMIUM,
na folii
- odpowiedni do szlifowania wstępnego,
śródoperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się podczas szlifowania powierzchni
poliestrowych, podkładów wypełniających
i reaktywnych oraz powierzchni lakierowanej
- czas pracy nawet do 200% dłuższy, w porównaniu
ze standardowym papierem ściernym

Technical Data:
- premium abrasive of the latest
generation, built on a plastic backing
material (PE)
- suitable for coarse, interim and final
sanding
- high quality finishing
- no clogging during surface sanding of
polyester body fillers, primers and all
paint systems
- standing time up to 200 % higher
compared to standard paper backing
abrasives

115 x 228 mm, 10-otworów / -hole, rzep / velcro, gradacja/-grit od P 40 do P 320
70 x 198 mm, 8-otworów / -hole, rzep / velcro, gradacja/-grit od P 40 do P 400
70 x 420 mm, 14-otworów / -hole, rzep / velcro, gradacja/-grit od P 40 do P 180

Papiery ścierne MP “Gold”
Opis:
- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego,
śródoperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się
- optymalny cykl życia produktu dzięki klejeniu w pełni
syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu
70 x 450 mm, gradacja/-grit od P 40 do P 180
115 x 280 mm, gradacja/-grit od P 40 do P 320
230 x 280 mm, gradacja/-grit od P 40 do P 400
Rolka 50 m x 115 mm, gradacja/-grit od P 40 do P 320
Rolka 5 m x 115 mm, gradacja/-grit od P 40 do P 320
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Technical Data:
- high-performance abrasive for
coarse, interim and final sanding
- high quality finishing
- no clogging
- optimum standing time due to the full
synthetic resin-bonding and stearate
coating

MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRASIVES

MP Wodoodporny Papier Ścierny “New Edition” 230 x 280 mm
Opis:
- wodoodporny, wysoce wydajny papier ścierny
do pracy “na mokro”
- papier lateksowy do natychmiastowej pracy
bez namaczania
- do drobnej obróbki końcowej
- gradacja od P 60 do P 2500

Technical Data:
- waterproofed high-permormance
abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without
soaking
- for finest finish

Arkusz gąbkowy MP Soft Pad 140 x 115 mm
Opis:
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego
i końcowego kantów, zaokrągleń, uszczelek, spoin
i innych miejsc trudno dostępnych
- do szlifowania na mokro i na sucho,
- wysoce elastyczny
MEDIUM / FINE/ SUPERFINE / ULTRAFINE

Technical Data:
- for the manual sanding of contours,
curves and beadings, seams
and other places which are difficult
to reach
- for wet and dry sanding
- extremely flexible

MP Finish Disc 150 mm, rzep / velcro
Opis:
- bardzo elastyczny krążek ścierny do perfekcyjnej
pracy wykończeniowej,
- do pracy na mokro lub na sucho,
- niewielka chropowatość powierzchni,
- długa żywotność produktu,
- wielokrotnego użytku,
- odpowiedni do usuwania silikonu
- gradacja od P 800 do P 3000

Technical Data:
- very flexible abrasive for perfect
finishing results
- can be used wet und dry
- very small roughness depth
- very high standing time
- re-usable (washable)
- resistant to silicone remover

MP FoamFlex - papier na gąbce 115 x 125 mm (Rolka 25 m / roll)
Opis:
- wysoce elastyczny papier ścierny na perforowanej
lekkiej piance
- dla wysokiej jakości ręcznego szlifowania
międzyoperacyjnego i końcowego kantów,
zaokrągleń, uszczelek, spoin i innych miejsc trudno
dostępnych
- 200 kawałków w rolce, perforacja na odcinki
115 x 125 mm
- gradacja od P180 do P 800

Technical Data:
- extremely flexible sanding paper
on perforated, light foam backing
material
- for high quality manual interim and
final sanding of contours, curves,
beadings, seams and other places
which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll

www.prowest.pl
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Krążek czyszczący na wiertarkę
Opis:
- bardzo gruboziarnisty dysk czyszczący odpowiedni
do szlifowania miejsc szczególnie trudnych do pracy
- idealny do usuwania miękkich materiałów takich
jak stary lakier, ochrona podwozia, komponenty
uszczelniające czy rdza
150 mm
100 mm

Technical Data:
- a very coarse cleaning disc perfectly
suitable for the sanding of places
that are especially hard to work on
- excellent for removing soft materials
such as old paints, underbody
protection, sealing compounds and
rust

MP Włóknina ścierna
Opis:
- włóknina ścierna do matowienia
- Fine (zielony): do usuwania rdzy, brudu, ścierania
utlenionego metalu
- Very Fine (czerwony): do niemalowanego aluminium,
cynku, plastiku i drewna
- Ultra Fine (szary): ścieranie różnych substancji,
2-komponentowych farb, podkładów itp.
- Micro Fine (złoty): matowienie mieszanych
powierzchni, w szczególności do delikatnych odcieni
Rolka10 m
Pad 115x280 lub 152x229
Krążek 150 mm/ rzep

Technical Data:
- non-woven material for matting and
scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt;
scuffing of oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted
aluminium, zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various
substrates, 2-component paints,
overspray and primer material,
as well as for the scuffing prior to
blending
- Micro Fine (gold): matting of blending
areas especially for delicate shades

MP Włóknina ścierna FINAL
Rolka10 m /Pad152x229
Opis:
- nowoczesna,bardzo cienka włóknina ścierna
- wysoce elastyczna - trwałe działanie ścierne

Technical Data:
- novel, very thin non-woven sanding
material
- highly flexible
- long lasting abrasive effect

MP zestaw gumowych krążków do usuwania kleju (TOFI)
88 mm
Opis:
- doskonałej jakości dysk do usuwania pozostałości
przyklejonych do powierzchni lakieru
- nie uszkadza polakierowanej powierzchni
- produkt bardzo trwały, wielokrotnego użytku
- zestaw zawiera: 2 krążki + 1 adapter
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Technical Data:
- special disc for the removal of
adhesive residue
- for the residue-free removal of
designer stripes and stickers
- no damaging of painted surface
- 1 set = 2 discs + 1 adapter

MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRASIVES

MP Puder kontrolny
Opis:
- stosowany do aplikacji na wysuszone podkłady
wypełniające w celu kontroli gładkości wyszlifowanej
powierzchni
- bez dodatku rozpuszczalników
- nie zapycha krążków szlifierskich
- stosowany podczas szlifowania na mokro oraz na
sucho
- opakowanie zawiera: 100g pudru i gąbkę do aplikacji.

Technical Data:
- for the application on thoroughly dried
filler materials
- for the control of sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives- for wet and
dry sanding
- consisting of 100 g control powder
including application pad

Nowość! Teraz w dwóch kolorach: białym i czarnym!

MP Przekładka miękka na gąbce Interface Pad
Opis:
- optymalne dostosowanie dzięki wysoce elastycznej
gąbce
- nie uszkadza podkładów wypełniających
- do zaokrąglonych powierzchni, kantów, narożników,
itp.

Technical Data:
- optimal adaptability due to high
flexible foam
- no penetration of filler material
- for rounded off surfaces, corners and
edges

150 mm, 6/7-otw., 8/9-otw., 15-otw. lub 21-otw.
73 mm, 3-otw

MP Dysk wymienny Premium
150 mm, 21-wielootworowy / -hole, rzep / velcro
Opis:
- uniwersalny dysk wymienny do szlifowania
wstępnego, międzyoperacyjnego i końcowego, z
różnymi krążkami ściernymi
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do
wszystkich szlifierek (5/16” i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:
- universal back-up pad for all coarse,
interim and final sanding work with
different sanding discs
- due to special adapter suitable for
all commercially available orbital
sanders (5/16” and M8)
- improved grip

MP Dysk wymienny “DiscFix”
150 mm, rzep / velcro
Opis:
- dysk wymienny do szlifowania wstępnego,
międzyoperacyjnego i końcowego
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do
wszystkich szlifierek (5/16” i M8)
- poprawiona przyczepność

Technical Data:
- back-up pad for all coarse, interim
and final sanding work
- due to special adapter suitable for
all commercially available orbital
sanders (5/6” and M8)
- improved grip

MP Przekładka ochronna Protect Pad
Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro
Opis:
Chroni oryginalną tarczę i wydłuża żywotność talerzy
szlifierskich, np. talerzy MP.

Technical Data:
- velcro connection pad for the
protection of the original velcro
surface
- increases the long-life cycle of MP
back-up pads
- universal multi 21-hole perforation

www.prowest.pl
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MP Hebel szlifierski AntiDust
Opis:
- hebel szlifierski zezintegrowanym otworem
odsysającym

Technical Data:
- hand sanding block with integrated
suction vents in the sanding plate
- for highest quality manual sanding
work

MP Hebel szlifierski drewniany na zaczep
70 x 400 mm/ to clamp
Opis:
- długi hebel drewniany do prac szlifierskich na
długich, płaskich powierzchniach

Technical Data:
- sanding block with a very long sanding
plate for professional sanding work
- for highest quality surface grinding
work

MP Hebel szlifierski
70 x 400 mm, 14-otw. / -hole, rzep / velcro
Opis:
- długi hebel do prac szlifierskich
- z wyciągiem do odprowadzania kurzu

Technical Data:
- sanding block with a very long
sanding plate with dust exhaust for
professional sanding work
- for highest quality surface grinding
work

MP Zestaw klocków szlifierskich
70 x 120 mm, rzep / velcro
Opis:
- zestaw 4 klocków szlifierskich do prac
wykończeniowych na różnych powierzchniach

Technical Data:
- sanding block with 4 different adapters
- sanding block for the sanding
of contours and curves with
interchangeable pads

Klocek ręczny MP Velcro
150 mm, rzep / velcro
Opis:
- do ręcznego szlifowania z użyciem krążków
ściernych o średnicy 150 mm

Technical Data:
- for manual use of 150 mm sanding
discs

MP Blok szlifierski
110 x 210 mm
Opis:
- ergonomicznie zaprojektowana szlifierka ręczna
do szlifowania zarówno płaskich powierzchni jak i
rogów i kantów
- silne zaczepy po obu stronach

Technical Data:
- ergonomically designed hand sanding
block for sanding of planar surfaces as
well as grooves and edges
- with strong clips

MP Klocek szlifierski gumowy
65 x 125 mm
Opis:
- gumowy blok szlifierski
- specjalny, elastyczny plastik
- idealny do szlifowania dużych kątów i zakrzywień

Technical Data:
- rubber sanding block
- special flexible plastic
- for deep, rounded off edges and crimps
- perfect for sanding of large curves or
arches

MP Miękki blok szlifierski Soft
128 x 63 mm
Opis:
- do szlifowania na mokro i na sucho (dwustronny)
- wysoce elastyczny do szlifowania kątów i
zakrzywień

Technical Data:
- for wet and dry sanding
- highly flexible for sanding of contours
and curves

MP Klocek szlifierski z korka
Opis:
- klocek szlifierski z korka do szlifowania kantów,
nierówności i krawędzi
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Technical Data:
- cork sanding block for usage on
beadings and edges

PRZYGOTOWANIE
I OBRÓBKA
PREPAIR
& FINISH
PRZYGOTOWANIE
I OBRÓBKA
PREPAIR
&

FINISH

PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
Kubek do lakierów MP
Opis:
- Kubki zaopatrzone są w czytelnie nadrukowaną
skalę, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1.
- Materiał użyty do produkcji kubków jest łatwy w
utylizacji, umożliwia łatwe opróżnianie „do ostatniej
kropli”.
- Kubki nadają się również do mieszania lakierów
wodnych.
- Idealne do transportu i magazynowania - zajmują
mało miejsca.

Technical Data:
- disposable mixing cups for mixing of
all kinds of paint
- transparent high quality plastic with
exact and easy to read scales
- mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1,
7:1, 10:1
- stackable
- perfectly suitable for water
- based paints

OBJĘTOŚCI: 385 ml, 750 ml, 1400 ml, 2300 ml

Pokrywki do kubków MP
Szczelne pokrywki do kubków MP, zapewniają
dłuższy czas przydatności lakieru do aplikacji.

Podajnik do kubków PM
Opis:
- wysokiej klasy system magazynowania i
przechowywania Kubków MP
- ochrona przed brudem i kurzem
- pomaga oszczędzić czas i przestrzeń
- do montowania na ścianie

Technical Data:
- first class storage
- and organisation system for MP
MixingCups
- offers protection against dirt and
dust
- allows a time and space saving
organisation in the mixing area
- for wall mounting

MP PaintCan - Pojemnik do lakieru
Opis:
- pojemniki do mieszania wszelkiego rodzaju farb i
lakierów,
- naniesiona skala objętościowa
- tworzywo przyjazne dla środowiska,
wysokoelastyczne, odporne na stłuczenie, bez
silikonu,
- łatwość nalewania dzięki odpowiedniemu kształtowi,
- pojemność 1,3 lub 5 l.
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Technical Data:
- for the mixing of all types of paints
and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break
- proof, silicone free, environmentally
friendly
- easy to pour due to special spout

PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
MP Buteleczka do zaprawek
Opis:
- buteleczka plastikowa o pojemności 20/50 ml, ze
zintegrowanym pędzelkiem znajdującym się pod
zakrętką
- do drobnych napraw lakierniczych, np odprysków po
uderzeniu kamienia
- łatwe mieszanie farby dzięki umieszczonej w środku
kuleczce ze stali nierdzewnej
- odpowiednia także do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- 20/50 ml plastic bottle with an
integrated brush in the screw
- on lid- for the repair of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint through
stainless
- steel ball bearing
- suitable for water-based paint

20 ml
50 ml

MP Patyczki MicroSoft
Opis:
- Patyczki do zaprawek idealne do drobnych poprawek
lakierniczych
MicroSoft Fine (biały / white)
MicroSoft Medium (żółty / yellow)
MicroSoft (niebieski / blue)

Technical Data:
touch-up tips for accurate retouching
ofsmall defects in paint work

MP Sitka Plastikowe
Opis:
- sitka plastikowe 210μ na kubek
- do użytku uniwersalnego

Technical Data:
- 210 μ perlon cup strainer for
universal use
- for the fast and efficient straining of
various paint and lacquer materials

MP Sitka Papierowe
Opis:
Sitka nylonowe do wszystkich
systemów lakierniczych na bazie
rozpuszczalnikowej i wodnej.
125 mikronów
190 mikronów

echnical Data:
- for the fast and efficient straining of
various paint and lacquer materials
- 125 μ nylon strainer for water-based
paint systems
- 190 μ nylon strainer for all solventbased paint systems

www.prowest.pl
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PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
MP Mleczko polerskie Cutting Polish
Opis:
- mleczko polerskie szybko i skutecznie usuwające
zarysowania;
- idealne w szczególności do zarysowań po papierze
ściernym P1200;
- odpowiednie do wszelkiego rodzaju lakierów
(szczególnie tych odpornych na zarysowania);
- łatwe do usunięcia.

Technical Data:
- cutting polish with very fast scratch
removal
- improved binding
- no sticking to the surface
- suitable for all kind of paints
(especially for scratch-resistant
paints)
- usable for polishing work by hand or
machine

MP Mleczko polerskie ONE-STEP Polish
Opis:
Politura najnowszej generacji, która bezproblemowo
usuwa ślady po tzw. mgiełce lakierniczej,
przejściach, rowkach po szlifowaniu i innych wadach
lakierniczych.
W opakowaniach 1 lub 5 l

Technical Data:
- polishing in one operation (also
with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints
(nano topcoats)
- hologram-free polishing after the
final sanding process
- easy removal of spraying transitions
and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or
machine

MP Mleczko polerskie Finish Polish
Opis:
Politura nadająca wysoki połysk, usuwająca
mikrozarysowania i hologramy, idealna do usuwania
zarysowań po P3000.
Gwarantuje głęboko brylantowy połysk.
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Technical Data:
- high-gloss polish for removal of
P3000 scratches
- guarantees a brillant deep shine
without holograms and micro
scratches
- suitable for all kind of paints
(especially for scratch-resistant
paints)
- usable for polishing work by hand or
machine

PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
MP Talerz polerski
Opis:
- talerz polerski na rzep do mocowania różnego typu
gąbek

Technical Data:
- backing pad for different types of
polishing sponges

MP Plast
75 ml, zestaw z gąbeczką do aplikacji / incl. application sponge
Opis:
- produkt do zabarwiania wyblakłych i uszkodzonych
powierzchni z tworzyw sztucznych, na bazie
wodorozcieńczalnej (bez dodatku rozpuszczalników,
neutralny dla środowiska)
- stosowany wewnątrz pojazdów (deska rozdzielcza)
lub na zewnątrz (lusterka, zderzaki)
- utrzymuje długotrwały efekt
- dostępne kolory: szary, czarny

Technical Data:
- plastic colorant suitable to treat
and enhance faded out unpainted
plastics
- water-based, thus solvent-free and
environ- mentally friendly
- suitable for both car interior (e.g.
dashboard) and unpainted exterior
component parts (e.g. bumper,
mirror...)
- can be used for colour adaption on
repaired plastic surfaces
- long lasting effect

MP Szmatka antystatyczna Surface
Jakość PREMIUM
Opis:
- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka odpowiednia
do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- gwarantuje niezawodną i optymalą przyczepność
kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do
lakierowania
- 80 x 80 cm

Technical Data:
- silicone-free anti-dust rag for reliable
cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal
dust adhesion
- suitable for all paint materials

MP Szmatka antystatyczna
80 x 50 cm
Opis:
- bezsilikonowa antystatyczna szmatka odpowiednia
do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- gwarantuje niezawodną i optymalą przyczepność
kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do
lakierowania

Technical Data:
- silicone-free anti-dust rag for reliable
cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal
dust adhesion
- suitable for all paint materials

www.prowest.pl
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PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
MP Szmatki antystatyczne AntiDust
50 sztuk / pieces wpojemniku
Najwyższa jakość/ Top Quality
Opis:
- antystatyczna szmatka idealna do czyszczenia bazy
wodorozcieńczalnej
- przyczepność jest aktywowana poprzez ciepło dłoni
i lekki nacisk na powierzchnię
- optymalna przyczepność kurzu, nie pozostawia
kłaczków na powierzchni

Technical Data:
- anti dust rag excellent suitable for
water
- based paints
- adhesive is activated by the warmth
of the hands and by applying
a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff
or adhesive residue

MP Ściereczki do odtłuszczania
150 sztuk / pieces w pojemniku
Opis:
- bardzo wytrzymała włóknina do czyszczenia różnego
rodzaju powierzchni
- może być używana zarówno ze środkami
rozcieńczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi
- wysoka odporność na rozdarcie
- niestrzępiąca

Technical Data:
- very robust fleece cloth suitable for
various cleaning jobs
- can be used both with solvent based
as well as water based degreasing
agents
- extremely tear resistant
- lint-free

MP Ściereczki do przemywania Wet & Clean
250 sztuk / pieces wpojemniku
Opis:
Ściereczka przeznaczona do przemywania
powierzchni zmywaczami silikonów bezpośrednio
przed lakierowaniem, niepyląca, nie pozostawia
smug po środku czyszczącym.
Odporna na rozpuszczalniki, wysoce odporna na
przerwanie, możliwość wielokrotnego zastosowania.

Technical Data:
- wet wiping rag for the streak free
application of silicone
- remover prior to spraying
- solvent resistant, extremely tear
resistant, reusable
- low linting and washable

250 szt. w dyspenserze.
Sprzedaż w opakowaniu zbiorczym.

MP Ściereczka mikrofazowa MP Aqua40 x 40 cm
Opis:
Technical Data:
- bardzo miękka, niepyląca, optymalna do czyszczenia
- very soft, perfectly suitable for
i konserwacji delikatnych powierzchni,
the cleaning and care of sensitive
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien
surfaces
mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek kurzu,
- special micro fibre structure for the
pyłu, tłuszczu oraz resztek po mleczku polerskim.
extremely high absorbtion of dirt,
dust and grease residue
Dostępne kolory: niebieski, żółty, zielony
- lint-free
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PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
MP Dozownik z pompką do zmywaczy
PUMP SPRAYER
Opis:
Wyprodukowany z wysoce stabilnego tworzywa
sztucznego, niezawierającego silikonu i odpornego na
zmywacze.
Pojemność 1 litr.

Technical Data:
- pump sprayer for the filling of cleaning
agents and silicone remover
- made of highly robust, silicone free,
solvent resistant plastic
- with special solvent resistant seals

MP Glinka czyszcząca 200 g
NOWOŚĆ / NEW
Opis:
- masa plastyczna do łagodnego i łatwego czyszczenia
delikatnych powierzchni
- niebieska - od niewielkich do średnich
zanieczyszczeń
- czerwona - od średnich do dużych zanieczyszczeń

Technical Data:
- cleaning clay for easy and gentle
cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, surface rust,
insect residues
- blue for low to medium
contamination
- red for medium to heavy
contamination

MP Zestaw do usuwania wtrąceń
Opis:
- specjalne narzędzia do usuwania wtrąceń ze świeżo
pomalowanej, mokrej jeszcze powierzchni za
pomocą igiełki z mikrokońcówką
- zestaw duży zawiera 1 „długopis” do wygodnego
trzymania igiełki i 10 igieł
- zestaw mały zawiera pojemnik do powieszenia na
szyję z 5 igiełkami w środku

Technical Data:
- special tool for the removal of fluff
from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10
needles
- MP Flusennadel-Set Style: set with
container and 5 needles

MP Cyklina do wycinania wtrąceń
Opis:
Cyklina do usuwania małych nierówności lakieru i
wtrąceń pyłu.
Łatwe i precyzyjne zdzieranie ziaren pyłu/płaskie
skrobanie: z przodu promień, płaskie krawędzie po
bokach.
Trwała ostrość: w całości z węglika spiekanego,
obwodowy szlif wklęsły.
Zdzieranie powierzchniowe za pomocą płaskich
krawędzi bocznych.

Technical Data:
- drop remover for precise levelling or
scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades,
therefore no resharpening of the
edges necessary
- made of tempered and polished
chrome / vanadium steel with
extremely sharp blades
- in useful belt bagz
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PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
Paleta do szpachlówki MP
Opis:
- specjalna paleta do mieszania szpachlówki z
utwardzaczem
-100 “kartek” specjalnie impregnowanych powłoką
antysilikonową

Technical Data:
- Special putty board for the mixing of
putty materials
- 100 layers of silicone free and
impregnated speciality paper

MP Grzybek szlifierski
Zestaw z płatkami ściernymi
Opis:
- grzybek szlifierski w zestawie z płatkami ściernymi
- możliwosć mocowania zarówno płatków na rzep jak
i samoprzylepnych
- zestaw zawiera100 płatków ściernych o średnicy
38 mm, gradacji P1500, na rzep

Technical Data:
- fine pored rigid plastic foam sanding
stamp with micro fine pick
- up plates for the use of velcro and
self adhesive discs
- incl. 100 sanding patches 38 mm /
P1500 / velcro

MP Płatki ścierne “PerfectionDisc”
Ø 38 mm, rzep / velcro
Opis:
- wodoodporne lateksowe płatki ścierne do
natychmiastowego użycia bez namaczania
- dla efektywnych i wydajnych napraw punktowych
drobnych niedoskonałości
- do świeżo malowanych powierzchni
- do usuwania cząstek kurzu i wtrąceń w lakierze

Technical Data:
- water resistant latex sanding paper
with grip adhesion, for immediate
use without soaking
- for efficient, reliable and perfect
spot-repairs of minor imperfections
on fresh painted surface
- for the removal of paint runs and
dust particles

MP Kubek Forda
Opis:
- do mierzenia i regulacji lepkości farb i lakierów.
Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na
rozpuszczalniki organiczne, wbudowana dysza
ze stali nierdzewnej, otwór wylotowy o średnicy
4mm. Poprawna lepkość lakieru przekłada się na
lepszą siłę krycia, zminimalizowanie tzw. „chmurek
lakierniczych” oraz dokładność odcienia.
- zakres tolerancji <6 sekund
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Technical Data:
- for viscosity measuring and
adjusting of paints and lacquers
- 4 mm nozzle corresponding
- flow time tolerance: <6 sec.

PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA
PREPAIR & FINISH
MP Metalowa Karta do natrysku próbnego
PaintCard MP
15 x 10,5 cm
Opis:
- do sprawdzenia odcienia i siły krycia przed
lakierowaniem.
- do optymalnego oceniania wzorów natrysku przed
lakierowaniem
- pomagają nie tylko w ocenie odcienia ale i siły krycia
- do sprawdzania lakierów konwencjonalnych oraz
wodnych

Technical Data:
- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for the testing of
hiding power
- also suitable for water-based paints

MP Papierowa karta do natrysku próbnego
7 x 13,5 cm
Opis:
- do sprawdzenia odcienia i siły krycia przed
lakierowaniem.
- do optymalnego oceniania wzorów natrysku przed
lakierowaniem
- pomagają nie tylko w ocenie odcienia ale i siły krycia
- do sprawdzania lakierów konwencjonalnych

Technical Data:
- spray sample card for colour
matching before painting
- background contrast for the testing
of hiding power
- also suitable for water-based paints
- with small hole for perfect colour
matching

MP Listwa drewniana
Opis:
- listwa drewniana do mieszania lakierów i farb
- wielokrotnego użytku
- odpowiednia także do lakierów wodorozcieńczalnych
- 35 x 3 cm lub 25 x 3 cm

Technical Data:
- wood stirrer for the stirring of paints
and lacquers
- specially treated and therefore
reusable
- also suitable for water-based paints

MP Listwa plastikowa z otworami
Opis:
- listwa plastikowa do mieszania farb i lakierów
- specjalna wygięta forma oraz otwory zapewniają
mieszanie przy niewielkim wysiłku oraz idealnym
rezultacie

Technical Data:
- plastic stirrer for the stirring of paints
and lacquers
- special curved form as well as holes
guarantee handling with little effort
as well as an ideal mixing of the
material

www.prowest.pl
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KLEJENIE I USZCZELNIANIE

BONDING & SEALING

KLEJENIE I USZCZELNIANIE
BONDING & SEALING
MP 1K PU-Klej poliuretanowy do szyb
310 ml
Opis:
- szybka aplikacja i utwardzanie
- utwardzanie bezwonne (przy udziale wilgoci z powietrza)
- redukuje wibracje i wzmożony hałas
- dobra odporność przed wysokimi naprężeniami
dynamicznymi
- zapobiega korozji powierzchni aluminiowych
- bezpieczny czas odjazdu: 1h
- można stosować w samochodach posiadających system
poduszek powietrznych

Technical Data:
- rapid application and curing
- odourless curing (moisture-curing)
- high torsional rigidity, reduces
vibration and noise development
- good resistance against high dynamic
stresses
- prevents contact corrosion in
aluminium-body vehicles
- drive away time: 1 h with driver and
passenger airbag

MP Klej poliuretanowy 2K MP
50 ml w zestawie z dyszami mieszającymi / incl. mixing tips
Opis:
Technical Data:
2K Klej poliuretanowy do sklejania i naprawy różnych
- 2K-polyurethan glue for easy repair
elementów z tworzyw sztucznych, nadający się
and bonding of different plastic parts
również do wypełniania fugi rys. Idealny do formowania
- also very appropriate for filling of
brakujących części tworzyw.
gaps and rips
- ideal for the reproduction of missing
Dostępne warianty:
plastic parts
- 0,5 minutowe schnięcie (50 ml z 2 dyszami mieszającymi)
- 1,5 minutowe schnięcie (50 ml z 2 dyszami mieszającymi)
- 3,5 minutowe schnięcie (50 ml z 2 dyszami mieszającymi)
Odpowiednie narzędzia pomocnicze:
Pistolet do aplikacji MP/ ew. adapter do pistoletu MP
Dysze mieszające MP (opak. 10 szt.)
Folia do nadawania kształtów 3,6 m x 120 mm
Siatka wzmacniająca 3,6 m x 120 mm

MP Klej w sprayu
400 ml
Opis:
- przyczepność zarówno czasowa jak i temperaturowa
- odpowiedni do klejenia papieru, drewna, tektury,
materiału i różnego rodzaju plastków
- temp. aplikacji 5-30°C
- odporność temperaturowa: 80°C
- odległość nanoszenia: 25-30 cm

Technical Data:
- quality sprayable glue for both
permanent and temporary
adhesion
- suitable for bonding of paper,
cardboard, wood, textile and
various types of plastic
- processing temperature: 5°C to 30°C
- heat resistant up to 80°C
- spraying distance: 25 to 30 cm

MP Płyty głuszące FS 5
PODWÓJNE! 50 x 50 cm
Opis:
- samoprzyczepna płyta wygłuszająca chroniąca przed
wibracjami i hałasem
- wysoce elastyczna

Technical Data:
- self adhesive insulating panel for
protection against vibrations and
noise
- highly flexible
- structured

www.prowest.pl
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SYSTEMY MASKUJĄCE

MASKING SYSTEMS

SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS
MP Taśma maskująca
Opis:
- delikatnie karbowana standardowa taśma maskująca
do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80 °C
- usuwana w całości jednym ruchem
MP Taśma 610
- długość 50 m,
- szerokość: 19, 25, 30, 38 lub 50 mm

Technical Data:
- slightly creped standard masking tape
for car refinishing
- temperature
- resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving
a residue

MP Taśma PRO
- długość 45 m,
- szerokość: 19, 25, 30, 38 lub 50 mm

MP Taśma maskująca 80°
Najwyższa jakość/ Top Quality
Opis:
- delikatnie karbowana, wysoce wydajna taśma
maskująca do profesjonalnego przygotowania
pojazdów do lakierowania z wysoką przyczepnością
“taśma do taśmy”
- odporność na temp. do 80 °C
- usuwana w całości jednym ruchem
- odpowednia do lakierów wodorozcieńczalnych
- długość 50 m,
- szerokość: 19, 25, 30, 38 lub 50 mm

Technical Data:
- slightly creped high-performance
masking tape for professional car
refinishing with excellent tape to
tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving
a residue
- ideal rolling characteristic
- suitable for water-based paints

MP Taśma maskująca 99
Opis:
- profesjonalna taśma maskująca z doskonałą
przyczepnościa taśma do taśmy
- odporność na temp. do 100 °C
- usuwana w całości jednym ruchem
- idealne właściwości rolujące
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- professional masking tape with
excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving
a residue
- ideal rolling characteristic
- suitable for water-based paints

- długość 50 m,
- szerokość: 19, 25, 30, 38 lub 50 mm

MP Taśma maskująca 100°
Opis:
- profesjonalna taśma maskująca z doskonałą
przyczepnościa taśma do taśmy
- odporność na temp. do 120 °C
- usuwalna bez pozostawiania resztek na lakierze
- perfekcyjna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki
specjalnej impregnacji

Technical Data:
- slightly creped high-performance
masking tape with excellent tape to
tape adhesion
- temperature-resistant up to 120 °C
- perfectly suitable for water-based
paints due to its special impregnation
- removable without leaving a residue

- długość 50 m,
- szerokość: 19, 25, 30, 38 lub 50 mm
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SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS
MP Taśma maskująca HydroGreen
NOWOŚĆ / NEW
Opis:
- profesjonalna taśma maskująca z doskonałą
przyczepnością taśma do taśmy
- odporność na temp. do 100 °C
- usuwalna jednym pociągnięciem bez pozostawiania
resztek na lakierze
- perfekcyjna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki
specjalnej impregnacji
- długość 50 m,
- szerokość: 19, 25, 30, 38 lub 50 mm

Technical Data:
- professional masking tape with
excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving
a residue
- ideal rolling characteristic
- perfectly suitable for waterbased paints due to its special
impregnation

MP Taśma maskująca Premium Gold
Opis:
- wysoce profesjonala, krepowana taśma maskująca
- odporność na temp. do 100°C
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma
- perfekcyjna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki
specjalnej impregnacji
- wodoodporna i plastyczna z dużą stabilnością na
krawędziach
- niezwykle cienki materiał do cieniowania niemal bez
krawędzi
- długość 50 m,
- szerokość: 18, 25, 30, 38 lub 50 mm

Technical Data:
- highly professional uncreped
masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- also for difficult substrates like
plastic and rubber
- perfectly suitable for waterbased
paints due to its special
impregnation
- water resistant and ductile carrier
material with high curve-stability
- extremely thin carrier material for
almost edgeless painting

MP Taśma dekoracyjna FineLine
Opis:
- dla zdobienia i lakierowania w wielu kolorach
- wysoce elastyczna - specjalnie do tworzenia
krzywizn
- odporność na temp do 100 °C
- niezwykle cienki materiał do lakierowania bez
krawędzi
- odpowiednia także do lakierów wodorozcieńczalnych
- zielona odpowiednia także dla niektórych procesów
suszenia bez zdejmowania taśmy
- długość 55 m,
- szerokość: 3, 6, 9 lub 12 mm
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Technical Data:
- for design and multi color painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- green: also suitable for several
drying processes without remasking
- extremely thin carrier material for
almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS
MP Taśma dwustronna “MountTape”
Opis:
- do klejenia listew, emblematów, itp.
- wyjątkowo silne, błyskawiczne dwustronne klejenie
- nośnik: pianka akrylowa
- niezwykle wysoka wodoodporność
- długość 10 m,
- szerokość: 9,10,19 lub 25 mm

Technical Data:
- for vibration-free bonding of trims,
emblems, etc.
- especially strong double-sided instant
bonding power
- acrylic-foam compensates the
temperaturedependent material
expansion
- extremely high weather resistance

MP Taśma Silber
Opis:
- odporna na wodę i szlifowanie
- przyczepność do tkanin
- do ochrony przed niezamierzonym uszkodzeniem
podczas szlifowania i piaskowania
- odporność na temp. do 60 °C
- również odpowiednia do bardzo trudnych podłoży
dzięki niezwykle silnej przyczepności
50 m x 50 mm

Technical Data:
- water and sanding resistant fabric
adhesive tape with special coating
- for the protection against
unintentional damages during
sanding and sandblasting work
- temperature-resistant up to 60 °C
- also suitable for very difficult
surfaces due to the extremely strong
adhesion

MP Taśmy tkaninowe DCT
Opis:
- taśma wzmacniana specjalnym włóknem
- bardzo silne właściwości przyczepnościowe do
prawie wszystkich powierzchni
- odpornośc na temperaturę do 50°C
- możliwość ręcznego przedzierania na odcinki
dowolnej długości
- odporna na wodę i szlifowanie
- do wyboru czarna lub srebrna

Technical Data:
- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost
all surfaces
- temperature resistant up to 50°C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant

50 m x 50 mm

MP Taśma maskująca piankowa
StarTape Classic
50 m x 13 mm
Opis:
- uniwersalna piankowa taśma do szczelin o
głębokości max 13 mm
- do optymalnego maskowania szczelin (np. drzwi,
bagażnika, maski)
- drobna pianka poliestrowa zapobiegająca
powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu do
wnętrza pojazdu
- odporność temp. w 1h / 95 °C
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- universal round foam tape for gaps
up to 13 mm
- for the optimal masking of gaps (e.g.
door, boot, bonnet)
- fine polyester foam in order to avoid
edges
- no undesired penetration of spray
dust into the interior of the vehicle
- temperature resistance 1h / 95 °C suitable for water-based paints
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SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS
MP Blending Tape - Taśma do cieniowania
Opis:
- piankowa taśma maskująca do łatwego maskowania
krawędzi
- umożliwia perfekcyjne cieniowanie
- odporność na temp. do 110 °C
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- foam masking tape for easy
masking of panel edges
- easy aid to achieve perfect blending
- temperature-resistant up to 110 °C
- suitable for water-based paints

Wymiary: 5 m x 20 mm lub 25 m x 20 mm

MP LiftTape
Taśma odchylająco-maskująca
10 m x 50 mm
Opis:
- perforowana przezroczysta taśma poliestrowa
połączona z papierem samoprzylepnym
- podzielona listwa poliestrowa do podnoszenia różnej
szerokości uszczelek
- odporność na temperaturę do 120 °C oraz
lakierowanie lakierami wodorozcieńczalnymi

Technical Data:
- for the lifting and sticking-down of
seals on vehicles
- perforated / transparent polyester
strips with adhesive paper
- separated polyester lip for lifting of
the different seals
- 120 °C temperature resistant and
stable against water-based pain

MP Folia CQ z taśmą maskującą
Opis:
- folia maskująca ze zintegrowaną papierową taśmą
maskującą
- posiada właściwości przyczepnościowe
- lakier wiązany jest na jej powierzchni

Technical Data:
- masking foil with integrated paper
masking tape for fast and rational
work
- special foil, statically charged and
excellent adhesion to paint

- długość 33 m,
- szerokość: 55, 110 lub 140 cm

MP Folia okryciowa Standard
Standard 200 m x 380 cm
Opis:
Folia okryciowa standardowa stosowana do ochrony
części karoserii przed mgiełką lakierniczą powstającą
podczas procesu lakierowania. Wyprodukowana z
polietylenu, który zgodnie z obowiązującym prawem
uważany jest pod kątem usuwania odpadów za
neutralny dla wód powierzchniowych.

24

www.prowest.pl

Technical Data:
- masking film for fast and rational
masking of vehicles
- protects against spray dust

SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS
Folia okryciowa MP Abdeckfolie LIGHT
Opis:
- lekka folia okryciowa stosowana do ochrony części
karoserii przed mgiełką lakierniczą powstającą
podczas procesu lakierowania
- posiada właściwości przyczepnościowe - lakier jest
wiązany na jej powierzchni.

Technical Data:
- masking film for fast and rational
masking of vehicles
- protects against spray dust
- statical, adherence to paint

a) Rolka 150 m x 400 cm
b) Rolka 300 m x 400 cm
c) Rolka 100 m x 600 cm

Folia okryciowa MP PAPERLIKE
Opis:
- grubsza folia okryciowa stosowana do ochrony
części karoserii przed mgiełką lakierniczą powstającą
podczas procesu lakierowania
- właściwości paroprzepuszczalne zapobiegają
przywieraniu folii podczas suszenia w kabinie
- odporna na suszenie za pomocą suszarek na
podczerwień o średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe
- lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:
- masking film for fast and rational
masking of vehicles
- protects against spray dust
- permeable to steam, prevents the
foil from sticking after the drying
process in the spray booth
- infrared resistant to drying with a
fast medium wave
- statical, adherence to paint

Rolki 200 m x 400 cm / 300 m x 400 cm /
400 m x 400 cm/ 150 m x 500 cm

Folia okryciowa MP HYDROSILVER
Opis:
- folia okryciowa klasy premium stosowana do
ochrony części karoserii przed mgiełką lakierniczą
powstającą podczas procesu lakierowania, nawet
przy pozostałych na powierzchni resztkach wilgoci
- minimalizuje ryzyko powstawania plam po wilgoci i
chroni folię przed przywieraniem podczas suszenia
w kabinie lakierniczej
- odporna na suszenie za pomocą suszarek na
podczerwień o średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe
- lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:
- premium masking foil for fast and
rational masking of vehicles with
residual humidity
- minimising risk of moisture
evaporation marking because of its
special surface texture and prevents
the film from sticking after drying in
the spray booths
- infrared resistant to drying with a
fast medium wave
- statical, paint adhesive

Rolka 200 m x 400 cm
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SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS
Folia malarska MP
Opis:
- folia maskująca dostępna w różnych rozmiarach i
grubości
- do szybkiego i racjonalnego przykrywania
powierzchni
- wyprodukowana została z polietylenu, który uważany
jest pod kątem usuwania odpadów za neutralny dla
wód powierzchniowych.

Technical Data:
- masking foil available in various
sizes, strengths (thicknesses) and
measurements
- for fast and effective masking work
- made of recyclable, environmentally
friendly PE material

Standard 7 μ - 4 x 5 m
Dostępne także folie o grubości 15, 20 i 50 μ
oraz większe rozmiary (4 x 12,5 m)

MP Folia ochronna na blaty i podłogę
Opis:
- biała, samoprzylepna folia ochronna
- chroni podłogę, półki, stoły w miejscu przygotowania
lakieru
- antystatyczna
- powłoka antypoślizgowa
- łatwa do usunięcia

Technical Data:
- white, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in
preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

25 m x 60 cm lub 25 m x 100 cm

MP Papier CQ z taśmą maskującą
Opis:
- papier maskujący ze zintegrowaną papierową taśmą
maskującą
- odporny także na lakiery wodorozcieńczalne
Rolka 25 m x 18 cm lub 20 m x 30 cm
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Technical Data:
- masking paper with integrated
creped masking tape for fast and
efficient masking work
- special paper which prevents the
penetration of paint
- suitable for water-based paints

SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS
Pokrowiec ochronny na fotele samochodowe MP
Opis:
Optymalna ochrona foteli samochodowych podczas
wszelkich napraw serwisowych. Strona wewnętrzna
antypoślizgowa. Do jednorazowego użytku.
Wymiary: 82 x 127 cm 500 szt. w rolce.
Szerokość rolki: 65 cm
Sprzedaż w opakowaniu zbiorczym.

Technical Data:
- disposable seat covers, ideal
protection of seats during repairing
- non-slip bottom side
- dimension: 82 x 127 cm
- roll of 500 pieces
- width of the roll: 65 cm

Dywanik ochronny MP
Opis:
Papierowy dywanik powleczony od spodu folią
uniemożliwiającą przeciekanie.
Opakowanie: 500 szt.
Sprzedaż w opakowaniu zbiorczym.

Technical Data:
- paper floor mat for protection of floor
room
- lower side is plastic coated to
protect floor of humidity
- box of 500 pieces

Zestaw ochronny MP
Opis:
Zestaw ochronny stosowany wewnątrz
pojazdów, doskonale zabezpieczający przed
zabrudzeniem podczas wszelkich napraw
serwisowych.
W skład wchodzą (po 1 szt.): pokrowiec
ochronny na fotel, kierownicę, dźwignię
zmiany biegów, hamulec ręczny, dywanik
ochronny MP.

Technical Data:
- protection set for vehicle interior
- consists of 1 piece each of covers
for seat, steering wheel, gear knob,
hand break lever as well as 1 floor
mat

www.prowest.pl
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PROFESJONALNE NARZĘDZIA
PROFESSIONAL TOOLS
Pistolet lakierniczy Profi S MP
Opis:
Wysokiej jakości, wysokowydajny pistolet lakierniczy z
dyszą 1,3 mm.
Dawny model Sata Jet 90.
Dysza / nozzle 1,3 mm
Dysza / nozzle 1,6 mm
Dysza / nozzle 1,8 mm

Technical Data:
- professional high-performance paint
gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, airmicrometer, material volume regulator
- for car refinishing, decorating,
industry and carpentry coatings
- air consumption 200 Nl/min./1,7 cfm
- pressure
2,5/3,2 bar/ 40 psi
- weight
ca. 550 g /19 oz
- cup
0,6 ltr. plastic

Zestaw do czyszczenia pistoletów
lakierniczych MP
Opis:
Kompletny zestaw zawierający różne rodzaje
wyciorów do czyszczenia pistoletów lakierniczych.
W zestawie różne igły do czyszczenia dyszy
a także buteleczka na olej

Technical Data:
- complete set of different cleaning
brushes for optimal maintenance of
your sprayguns
- including different needles
- including oil flask

Grzebień lakierniczy MP
Opis:
Urządzenie pomocne w mierzeniu grubości mokrej
powłoki lakierniczej w zakresie 0-2000 μ.
Wykonanie aluminiowe.
Odporne na rozpuszczalniki.
Skala anodowana.

Technical Data:
- tool for determination of the
thickness of liquid coatings
- accuracy of measurement: 0-2000 μ
- solvent resistant scales

www.prowest.pl
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Grzebień odmuchowy HydroJet MP
Opis:
Służy do szybkiego usuwania drobnych
zanieczyszczeń/kurzu z powłoki lakierniczej.
Ponadto ułatwia suszenie lakierów bazowych
wodorozcieńczalnych.
W cenie króciec przyłączeniowy.

Technical Data:
- facilitates fast dust removal
- accelerates the drying of water-based
paints
- allows permanent entrainment due to its
handy format

Dysza Venturiego MP DRY TECH
Opis:
Specjalne urządzenie do suszenia lakierów,
szczególnie wodnych.

Technical Data:
- drying gun for significant save of drying
time, especially using water-based paint
- air consumption at 4,5 bar approx. 350 ltr.
/ min. air volume approx. 600 ltr. / min.
- 14-times higher rate of air flow than
common dry guns
- also available including stand with
infinitely variable adjustment of drying
guns possible up to 240 cm height

MP Szlifierka Oscylacyjna NOWOŚĆ
Opis:
Max ciśnienie robocze (przepływowe)
6,2 bar/90 psi
Gwint mocujący
1/4” gwint wewn.
Talerz szlifierski
150 mm, 15-otworów, rzep
Max. suw
12.000 min-1
Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym
115 l/min. /4 cfm
Suw szlifujący
2,5 lub 5 mm
Ciężar
680 g/24 oz
Skok
2,5 lub 5 mm
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Technical Data:
- thread of pressure
adapter
1/4” inner thread
- sanding pad
5/16” outer thread
150 mm, 15-hole, velcro
- max. speed
12.000 rpm
- max. air pressure 6,2 bar/90 psi
- air consumption
115 l/min./4 cfm
- weight
680 g/24 oz

PROFESJONALNE NARZĘDZIA
PROFESSIONAL TOOLS
Zestaw Szpachli Plastikowych MP
50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm
Opis:
Zestaw elastycznych szpachelek plastikowych
o szerokości 50 / 80 / 100 / 120 mm
do nakładania szpachli 1K i 2K.

Technical Data:
- plastic spreader set for the application
of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Zestaw Szpachli Metalowych MP
50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm
Opis:
Zestaw elastycznych szpachelek metalowych o
szerokości 50 / 80 / 100 / 120 mm do nakładania
szpachli 1K i 2K.

Technical Data:
- metal spreader set for the
application of 1K- and 2K-body filler
materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Szpachla Plastikowa Niebieska MP
120 x 80 mm
Opis:
Elastyczna szpachelka plastikowa o szerokości
120 x 80 mm do nakładania szpachli 1K i 2K.

Technical Data:
- plastic-car body spreader for the
application of 1K- and 2K-body filler
materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Szpachla Gumowa MP
Opis:
- wysoce elastyczna gumowa szpachla
- nakłada bardzo gładką powierzchnię
- idealnie nadaje się do nadawania najtrudniejszych
kształtów

Technical Data:
- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to adjust hardest
shapings

100 x 65 mm
120 x 80 mm
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WORKWEAR
MP Maseczka ochronna
Opis:
1) MP maseczka jednorazowa bez filtra
2) MP FFP1: maseczka jednorazowa z zaworkiem, filtr
klasy:1 / EN 149:2001 wyłącznie do ochrony przed
nietoksycznymi pyłami
3) MP FFP2: maseczka jednorazowa z zaworkiem, filtr
klasy:2 / EN 149:2001 wyłącznie do ochrony przeciw
pyłom o niskiej toksyczności i rakotwórczości; kontakt
z miękkim drewnem, podkładami, włóknem szklanym,
metalami, plastikami (bez PCV) czy w pracach
spawalniczych

Technical Data:
- MP Feinstaubmaske FFP1:
disposable dust mask exhale valve
against harmful fine dust of the
particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2:
disposable dust mask with exhale
valve against harmful fine dust of the
particle filter class 2 / EN 149:2001

MP 1) bez filtra

MP 2) FFP1 z zaworkiem

MP 3) FFP2 z zaworkiem

MP Półmaska ochronna Oneway
Opis:
- jednorazowa półmaska z szeroko obejmująca twarz
dla maksymalnego komfortu noszenia
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem z tyłu
głowy
- zgodna z normą EN 405

Technical Data:
- Disposable half mask with broad
facial support for maximum wearing
comfort
- light weight, exhale valve, plastic
head mount with quick fastener
- complies to EN 405
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MP Rękawice montażowe PU
Opis:
- uniwersalne rękawice z wytrzymałej powłoki
PU
- materał ze strechu idealnie dopasowuje się do
dłoni
- bardzo wygodne
Rozmiar/ size 8
Rozmiar/ size 9
Rozmiar/ size 10

Technical Data:
- all purpose gloves with tough PU
lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable

MP Rękawice Neoprenowe Czarne
Niezwykle odporne
Opis:
- najwyższej klasy rękawice neoprenowe
do ochrony rąk podczas czyszczenia i
lakierowania
- długi czas ochrony przed różnymi czynnikami
- specjalna struktura na końcówkach palców
ułatwia chwytanie małych elementów oraz
wzmacnia przed przecieraniem
- welur wewnątrz rękawic w wysokim stopniu
pomaga uniknąć podrażnień skóry

Technical Data:
- top-class neoprene gloves for protection
whilst cleaning or painting
- long term resistance against various
materials
- does not impair the sensitive touch of the
fingers
- with inner velour to avoid irritation of the
skin as much as possible

Rozmiar/ size 8
Rozmiar/ size 9
Rozmiar/ size 10

MP Rękawice Lateksowe Niebieskie
Opis:
- niezwykle wytrzymałe rękawice lateksowe,
bezpudrowe
- bardzo wysoka odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe

Technical Data:
- extremely durable latex gloves, powder-free
- very high resistance to solvents
- very flexible, silicone-free

Rozmiar / size M(50 szt. / pcs.- op.)
Rozmiar / size L (50 szt. / pcs.- op.)
Rozmiar/ size XL(50 szt. / pcs.- op.)

MP Jednorazowe rękawice nitrylowe
Opis:
- optymalna ochrona rąk zarówno podczas prac
przygotowawczych jak i lakierowania
- bardzo elastyczne, idealnie dopasowane, bez
dodatku silikonu, niepudrowane
- nie powodują podrażnień
- specjalna struktura na końcówkach palców
ułatwia chwytanie małych elementów oraz
wzmacnia przed przecieraniem
- rękawice nitrylowe są bardziej odporne na
rozpuszczalniki niż popularne rękawice
lateksowe
Rozmiar / size M (100 szt. / pcs.- op.)
Rozmiar / size L (100 szt. / pcs.- op.)
Rozmiar/ size XL (100 szt. / pcs.- op.)
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Technical Data:
- powder-free nitrile gloves to avoid skin
irritation
- increased resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding
sensation of touch

ODZIEŻ OCHRONNA
WORKWEAR
MP Rękawice Lateksowe Premium
Opis:
- bezpudrowe rękawice lateksowe - nie powodują
podrażnień
- niezwykle elastyczne, bezsilikonowe, odporne na
rozcieńczalniki przez krótki okres czasu
- odpowiednie dla osób prawo i leworęcznych
- idealnie dopasowane
Rozmiar / size M (100 szt. / pcs.- op.)
Rozmiar / size L (100 szt. / pcs.- op.)
Rozmiar/ size XL (100 szt. / pcs.- op.)

Technical Data:
- powder-free latex gloves, therefore no
skin irritation
- extremely flexible, silicone-free, shortterm resistant to solvents
- suitable for left and right handed
people
- perfect fit, enclose the hands without
a seam

Okulary ochronne MP
Opis:

Technical Data:

- Okulary ochronne MP Comfort Blue
Nowoczesny design, doskonale przylegają do
twarzy, posiadają wielostopniową możliwość regulacji
zginania i wydłużania. Zauszniki wyściełane są
delikatną tkaniną typu „Softlex”.
Kolor niebieski. Wykonanie zgodne z normą EN.
Odporna na zadrapania powłoka, do ktorej nie
przywierają zanieczyszczenie (antifog);
Odporne na rozpuszczalniki

Comfort blue
- safety goggles with height and
length adjustable temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

- Okulary ochronne MP Light
Osłona z boku powoduje szerszą ochronę twarzy,
Odporna na zadrapania powłoka, do ktorej nie
przywierają zanieczyszczenie (antifog).
Odporne na rozpuszczalniki.
- Okulary ochronne MP Panorama:
Sportowe, eleganckie, superlekkie okulary ochronne
o możliwości różnorakiego zastosowania.
Wyoblone szkła z polikarbonu zapewniają doskonałą
ochronę oczu przy jednoczesnym zachowaniu
panoramicznej widoczności.
Powłoka szkła wykończona jest specjalną warstwą,
do której nie przylegają zanieczyszczenia i ktorą
trudno ją zarysować.
Idealne dla gości odwiedzających zakłady
produkcyjne, pracownikow montażowych,
pracownikow laboratorium.
Regulowane zauszniki.
Możliwość założenia na okulary przez osoby noszące
okulary na co dzień.
Duże pole widzenia, bardzo dobra przejrzystość
szkieł.

Light
- side protection due to wider front
side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant
Panorama
- safety goggles with height and
length adjustable temples
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special
optical clearness of safety lenses
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Dystrybucja:

