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Profesjonalne produkty dla lakiernictwa:  Bydgoszcz - 785 855 111 - BYDA2@k2PRO.PL; Gdańsk - 722 370 207 - GDANSK@K2.COM.PL; 
Katowice - 609 009 333 - GORC2@k2PRO.PL; Kraków - 722 370 209 - KRAKOW@K2.COM.PL; Lublin - 722 370 163 - LUBE2@k2PRO.PL; Łódź - 722 370 211 - LODZ@K2.COM.PL; 

Poznań - 722 370 212 - POZNAN@K2.COM.PL, Szczecin - 722 370 204 - SZCZECIN@K2.COM.PL; Warszawa - 785 288 585 - K2PRO@K2.COM.PL; Wrocław - 785 278 585 - WROJ2@k2PRO.PL
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Niskociśnieniowy pistolet natryskowy klasy HVLP. Odznacza się wysokim 
stopniem nanoszenia przy bardzo małym napyleniu, co pozwala zaoszczędzić 
ok. 20-30% materiału w stosunku do konwencjonalnych pistoletów. Korpus 
pistoletu jest idealnie dopasowany do kształtu dłoni, dzięki swej ergonomii 
podnosi jakość pracy. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się 
również do nanoszenia lakierów wodnorozcieńczalnych. Zestaw obejmuje: 
pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze:   1,4 - 1,95 Bara 
Zużycie  powietrza:   270 L/min.
Zbiornik:    0,6 L

Wysoce zaawansowany technologicznie niskociśnieniowy pistolet klasy LVLP. 
Łączy w sobie zalety pistoletu wysokociśnieniowego (niskie zużycie powietrza) 
oraz pistoletu HVLP (wysoka wydajność nanoszenia). Charakteryzuje się bardzo 
niskim ciśnieniem roboczym dzięki czemu jest bardzo oszczędny i tworzy 
minimalną mgłę podczas nanoszenia materiału. Posiada lekki ergonomicznie 
ukształtowany korpus oraz idealnie dobrany środek ciężkości. Symetryczne 
rozpylanie cząstek oraz bardzo szeroki strumień pozwala na uzyskanie 
idealnego wykończenia i pokrycia.Nadaje się do wszelkich typów lakierów, 
również wodnorozcieńczalnych, podkładów. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę 
z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
Ciśnienie:   1,4 - 1,9 Bara 
Zużycie powietrza: 270 L/min 
Waga:   454 g 
Zbiornik:  0,6 L

KOD PRODUKTU DYSZA ILOŚĆ/KARTON
L6503 1,3 10 szt.
L6504 1,4 10 szt. 
L6508 1,8 10 szt.

KOD PRODUKTU DYSZA ILOŚĆ/KARTON
L6533 1,3 10 szt.
L6534 1,4 10 szt.

PISTOLET LAKIERNICZY HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY LVLP

Uniwersalny wysokociśnieniowy pistolet natryskowy wyśmienicie nadaje się 
do nanoszenia lakierów, baz, podkładów. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej 
idealnie nadaje się również do nanoszenia lakierów wodnorozcieńczalnych. 
Odznacza się znakomitymi wynikami lakierowania ze wszystkimi systemami 
lakierniczymi. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw 
do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze:   2,05 - 3 Bara 
Zużycie powietrza:   210 L/min.
Waga:    514 g
Zbiornik:    0,6 L

Wysokociśnieniowy pistolet lakierniczy klasy RP o zredukowanym ciśnieniu. 
Posiada równie wysoki stopień nanoszenia materiału jak pistolety typu 
HVLP, jednak pracuje się nim równie łatwo jak standardowym pistoletem 
wysokociśnieniowym. Doskonały do lakierów bazowych, bezbarwnych, 
wodnorozcieńczalnych. Posiada lekki ergonomicznie ukształtowany korpus 
oraz idealnie  dobrany środek ciężkości. Spełnia wszelkie wymagania LZO, 
dotyczące redukcji zużycia rozcieńczalników organicznych oraz oszczędności 
materiału z korzyścią dla środowiska. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę  
z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:
Ciśnienie:  2,05-3 Bara  
Zużycie powietrza: 250 L/min 
Zbiornik:  0,6 L 

KOD PRODUKTU DYSZA ILOŚĆ/KARTON
L6513 1,2 10 szt.
L6514 1,4 10 szt.
L6516 1,6 10 szt.
L6518 1,8 10 szt.
L6519 2,0 10 szt.

KOD PRODUKTU DYSZA ILOŚĆ/KARTON
L6543 1,3 10 szt.
L6544 1,4 10 szt.

PISTOLET LAKIERNICZY 
WYSOKOCIŚNIENIOWY

PISTOLET LAKIERNICZY RP

URZĄDZENIA

Melle Sp. z o.o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp.
+48 62 735 16 00, k2pro@K2.com.pl, www.K2pro.pl, www.melle.com
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KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5312 4 szt.

Profesjonalna pneumatyczna szlifierka z możliwością podłączenia do 
odkurzacza centralnego. Posiada dodatkowe uszczelnienia w głowicy, które 
zapobiegają przedostawaniu się jakichkolwiek zabrudzeń, dzięki czemu 
urządzenie jest wyjątkowo trwałe i bezawaryjne. Odznacza się bardzo 
płynną i cichą pracą. W zestawie wysokiej jakości tarcza 150mm z 6 otworami 
ze specjalnym wzmocnionym rzepem oraz dodatkowymi otworami na 
krawędziach pochłaniających odkurz.

Dane techniczne:
Prędkość bez obciążenia: 10.000 obr./min
Przyłącze powietrza:  1/4”
Pobór powietrza:  255 L/min.
Średnica tarczy:  150 mm.
Głośność:   78 dBA
Wibracje:   0,8 m/s2
Skok:    2,5 mm.
Waga:    0,9 kg 

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 
XTREME 

URZĄDZENIA

Uniwersalny pistolet do nanoszenia środków ochrony karoserii, konserwacji 
podwozia oraz profili zamkniętych. W zestawie posiada plastikowy wężyk, 
dzięki któremu możliwa jest aplikacja materiału w trudno dostępne miejsca. 
Bardzo ergonomiczny, lekki, o solidnej konstrukcji.

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON 
L6520 20 szt.

PISTOLET DO KONSERWACJI
Z REguLACJą POWIETRZA

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do 
odkurzacza centralnego. W zestawie posiada dodatkowo wąż oraz worek na 
pył. Posiada tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Bardzo lekka  
i ergonomiczna.

Dane techniczne:
Prędkość bez obciążenia:  9.000 obr/min.
Przyłącze powietrza:  1/4”
Pobór powietrza:   340 L/min.
Średnica tarczy:   150 mm

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5310 10 szt.

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 
STANDARD

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza 
centralnego. W zestawie posiada dodatkowo wąż oraz worek na pył. Posiada 
tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Bardzo lekka i ergonomiczna. 
Charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem powietrza, dzięki czemu może 
być również stosowana przy niskowydajnych kompresorach.

Dane techniczne:
Prędkość bez obciążenia:  10.000 obr/min.
Przyłącze powietrza:   1/4”
Pobór powietrza:   113 L/min.
Średnica tarczy:   150 mm

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5311 10 szt.

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 
PREMIuM
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Elektryczna polerka z możliwością regulacji obrotów. Charakteryzuje się 
niskim poziomem wibracji oraz wysoką ergonomią. Posiada elektroniczny 
układ łagodnego startu oraz stałą szybkość obrotowa bez względu na nacisk.

Dane techniczne:
Moc: 1200W
Napięcie  230V
Częstotliwość: 50Hz
Masa: 3,2kg
Gwint wrzeciona: M14
Obroty: 600-3000

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna z systemem odsysania pyłu do prac 
przygotowawczych i wykończeniowych. Odznacza się doskonałą stabilnością 
zarówno przy niskich jak i wysokich obrotach.

Dane techniczne:
Napięcie: 230V
Moc: 450W
Skok: 3mm
Tarcza: 150mm 6+1 otworów

POLERKA ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA 
WIbRACYJNO-ROTACYJNA

Hebel pneumatyczny o zwiększonej wydajności do szybkiego wyrównywania 
dużych powierzchni takich jak dachy i powierzchnie boczne samochodów 
Odznacza się wysoką jakością wykonania, niskim poziomem hałasu  
i wibracji. Powierzchnia tarczy roboczej jest idealnie równa i posiada rozmiar 
70x452 mm. 

Dane techniczne:
Ilość cykli:   2500/min.
Zużycie powietrza:  250 l/min
Ciśnienie pracy:  6,3 Bara
Przyłącze:   1/4”

HEbLARKA PNEuMATYCZNA 
PREMIuM

URZĄDZENIA

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5315 4 szt.

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5317 4 szt.

Hebel pneumatyczny do szybkiego wyrównywania dużych powierzchni. 
Idealnie sprawuje się w miejscach, gdzie znajduje się woda oraz inne 
zanieczyszczenia, czyli tam gdzie nie możliwa jest praca przy pomocy 
urządzeń elektrycznych. Posiada bezpieczny i ergonomiczny uchwyt. 
Odznacza się niskim poziomem hałasu i wibracji. Przeznaczony do papieru 
ściernego o wymiarach 70x452mm.

Dane techniczne:
Ilość cykli:   2500/min.
Zużycie powietrza:  170 l/min
Ciśnienie pracy:  6,3 Bara
Przyłącze:   1/4”

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5355 6 szt.

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5356 5 szt.

HEbLARKA PNEuMATYCZNA 
STANDARD
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Kombinezon lakierniczy wykonany z mikroporowatej tkaniny. Kategoria III. 
Na plecach posiada specjalną tkaninę SMS o zwiększonej przepuszczalności 
powietrza. Jest w pełni antystatyczny, pozbawiony zanieczyszczeń  
i silikonów. Wyposażony jest w ściągacze przy kostkach, nadgarstkach, pasie, 
kapturze. Wysoka wytrzymałość na rozerwanie. Odporny na kontakty z cieczą 
rozpyloną, cząstkami radioaktywnymi, cząstkami stałymi.

KOMBINEZON
POSIADA
CERTYFIKAT 

KOD PRODUKTU ROZMIAR OBWÓD KLATKI 
PIERSIOWEJ

WZROST ILOŚĆ/
KARTON

L52121 M 92-100 170-176
L52122 L 100-108 176-182
L52123 XL 108-116 182-188
L52124 XXL 116-124 188-194

Wysokiej jakości kombinezon w 100 % nylonowy, antystatyczny, nie pylący 
i bez silikonu. Posiada kaptur oraz ściągacze na nadgarstkach i kostkach, 
dzięki czemu zapewnia całkowitą ochronę. Zamek może być otwierany w 
obie strony. Jest bardzo lekki, a struktura materiału pozwala skórze oddychać. 
Kombinezon wielokrotnego użytku, można go prać. Idealnie nadaje się do 
pracy w kabinach lakierniczych.

KOD PRODUKTU ROZMIAR WZROST ILOŚĆ/KARTON
L52110 L 176-182 50 szt.
L52111 XL 82-188 50 szt.
L52112 XXL 188-196 50 szt.

KOMbINEZON ATEK
KOMbINEZON NYLONOWY

ODZIEŻ OCHRONNA

Maska przeciwpyłowa z zaworkiem, okrągła. Bardzo ergonomiczna  
i lekka, posiada regulowany klips nosowy. Zaworek zapewnia doskonałą 
wentylację.
Klasa: FFP1
Zgodna z normą EN149:2001, CE0194.

Maska przeciwpyłowa z zaworkiem, składana. Bardzo ergonomiczna i lekka, 
posiada regulowany klips nosowy. Boczny zaworek zapewnia doskonałą 
wentylację.
Klasa: FFP1
Zgodna z normą EN149:2001, CE0194

MASKA OKRągŁA Z 
ZAWORKIEM

MASKA SKŁADANA 
Z ZAWORKIEM

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L52100 12 szt./240 szt.

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L52105 20 szt./400 szt.
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MIKROWŁÓKNA I ŚCIERECZKI

Przeznaczone specjalnie do czyszczenia powierzchni szklanych, takich jak 
szyby i lustra, zarówno w samochodzie jak i w domu. Pozwala wyczyścić 
powierzchnię kilkukrotnie szybciej niż przy pomocy zwykłej ściereczki. 
Posiada bardzo dużą trwałość. Jednocześnie czyści i poleruje, nie rysuje 
powierzchni, nie pozostawia żadnych smug i śladów. 

Ściereczka antystatyczna do przecierania bazy przed lakierowaniem. Jest 
lekko lepka, dzięki czemu doskonale odtłuszcza czyszczoną powierzchnię.

Pozwala na bardzo szybkie osuszenie nawet kilku samochodów bez 
konieczności wykręcania. Jest bardzo grube dzięki czemu doskonale wchłania 
wodę. Nie powoduje zarysowań, nie pozostawia żadnych smug. Można je 
wielokrotnie prać i suszyć.

Opracowane specjalnie do polerowania lakieru oraz osuszania szyb  
i karoserii. Dzięki unikalnej strukturze budowy materiału posiada niesamowite 
właściwości czyszczące. Potrafi wchłonąć kilkukrotnie więcej wody niż sama 
waży. Nie pozostawia żadnych smug i zarysowań.

KOD PRODUKTU WYMIARY (cm) ILOŚĆ/KARTON
L430 40 x 40 10 szt./100 szt.

KOD PRODUKTU WYMIARY (cm) ILOŚĆ/KARTON
L435 45 x 80 cm; 18”x32” 12/96 szt.

KOD PRODUKTU WYMIARY (cm) ILOŚĆ/KARTON
L436 30 x 45 cm; 12”x18” 12/96 szt.

KOD PRODUKTU WYMIARY (cm) ILOŚĆ/KARTON
M435 60 x 60 cm; 10/100 szt.

KOD PRODUKTU WYMIARY (cm) ILOŚĆ/KARTON
M430 40 x 40 10 szt./100 szt.

Ściereczka antystyczna do przecierania baz wszelkiego rodzaju. Nie 
zostawia śladów i smug na bazach wodnych. Doskonale czyści i odtłuszcza 
powierzchnię. 

MIKROWŁÓKNO DO 
SZYb I LuSTEREK

TIKER

MIKROWŁÓKNO 
OSuSZAJąCE XXL

MIKROWŁÓKNO DO 
POLEROWANIA I OSuSZANIA

TIKER 2000  
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MATERIAŁY ŚCIERNE

IDEALNE WŁAŚCIWOŚCI PRZY SZLIFOWANIu KąTÓW I NIERÓWNYCH POWIERZCHNI

KRąŻKI ŚCIERNE NA FOLII - INNOWACYJNA TECHNOLOgIA

PERFEKCYJNA ObRÓbKA POWIERZCHNI
Wyższość ścierniwa na folii od zwykłego papieru ściernego polega 
na uzyskaniu idealnie równej powierzchni. Pozwala to na całkowite 
wyeliminowanie pojedynczych głębszych rys na obrabianym materiale.

krążek na papierze

powierzchnia ścierna krążków na papierze

krążek na folii

powierzchnia ścierna krążków na folii

Znakomita wytrzymałość
Powłoka foliowa jest wyjątkowo wytrzymała i silna. Niezwykle trudno jest 
sprawić aby krążek został rozerwany. Krążki na folii są bezkonkurencyjne jeżeli 
chodzi o szlifowanie kątów, narożników, nierównych powierzchni.

Dlaczego powłoka foliowa?
Powłoka foliowa jest o wiele trwalsza od papierowej oraz bardziej odporna na 
rozerwanie. Mocniejsza struktura zapewnia dłuższą żywotność. Zastosowanie 
technologii foliowej zapewnia perfekcyjne wykończenie. Folia jest najlepszym 
wyborem zarówno do obróbki na sucho jak i na mokro.

Dlaczego materiały ścierne na folii?
Krążki na folii posiadają ścierniwo klasy premium, oraz wyjątkowo mocną 
żywicę. Połączenie tych rzeczy dało możliwość uzyskania najlepszych 
parametrów oraz najdłuższej żywotności w kategorii materiałów ściernych.

Perfekcyjne właściwości ścierne 
oraz wyjątkowa żywotność
Ziarno premium oraz super mocna żywica krążków na folii zapewniają szybszą, 
łatwiejszą oraz równiejszą niż kiedykolwiek obróbkę powierzchni materiału.
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MATERIAŁY ŚCIERNE

Najbardziej zaawansowana technologia w dziedzinie krążków ściernych. 
Zamiast tradycyjnego papieru jako materiał posłużyła specjalnie 
zaawansowana technologicznie folia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskano 
bardzo precyzyjne rozłożenie ziarna. Krążki na folii wykorzystują w swym 
działaniu wyjątkową elastyczność, charakteryzują się jeszcze lepszą trwałością 

ZASTOSOWANIE KOD PRODUKTU ILOŚĆ OTWORÓW GRADACJA SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy L860040 8+1 40 50 szt.

L860060 8+1 60 50 szt.
L860080 8+1 80 100 szt.
L860100 8+1 100 100 szt.
L860120 8+1 120 100 szt.
L860150 8+1 150 100 szt.

Obróbka szpachli L860180 8+1 180 100 szt.
L860240 8+1 240 100 szt.
L860320 8+1 320 100 szt.
L860360 8+1 360 100 szt.
L860400 8+1 400 100 szt.

Obróbka podkładu L860600 8+1 600 100 szt.
L860800 8+1 800 100 szt.
L861000 8+1 1000 100 szt.
L861200 8+1 1200 100 szt.

Matowienie Lakieru L861500 8+1 1500 100 szt.
L862000 8+1 2000 100 szt.

ZASTOSOWANIE KOD PRODUKTU ILOŚĆ OTWORÓW GRADACJA SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy L820040 6+1 40 50 szt.

L820060 6+1 60 50 szt.
L820080 6+1 80 100 szt.
L820100 6+1 100 100 szt.
L820120 6+1 120 100 szt.
L820150 6+1 150 100 szt.

Obróbka szpachli L820180 6+1 180 100 szt.
L820240 6+1 240 100 szt.
L820320 6+1 320 100 szt.
L820360 6+1 360 100 szt.
L820400 6+1 400 100 szt.

Obróbka podkładu L820600 6+1 600 100 szt.
L820800 6+1 800 100 szt.
L821000 6+1 1000 100 szt.

Matowienie lakieru L821200 6+1 1200 100 szt.
L821500 6+1 1500 100 szt.
L822000 6+1 2000 100 szt.

KRąŻKI ŚCIERNE NA FOLII  
Z OTWORAMI NA RZEP D150 
- INNOWACJA NA RYNKu!

oraz najwyższym stopniem równomierności powierzchni. Wyjątkowa formuła 
sprawia, że krążek nie odkształca się, po zgięciu natychmiast wraca do 
swojego pierwotnego kształtu. Jednocześnie jest giętki, niezwykle mocny, 
odporny na rozerwanie.
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MATERIAŁY ŚCIERNE

Papier ścierny do polerowania blach, obróbki szpachlówek, podkładów, do 
szlifowania powłok gruntowych.
• Znakomita wydajność.
• Równomierne rozłożenie ziarna.
• Doskonałe wykończenie powierzchni.
• Wysoka trwałość rzepu.

ZASTOSOWANIE KOD PRODUKTU ILOŚĆ OTWORÓW GRADACJA SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy, obróbka 
aluminium

L800060 bez otworów 60 50 szt.
L800080 bez otworów 80 100 szt.
L800100 bez otworów 100 100 szt.
L800120 bez otworów 120 100 szt.
L800150 bez otworów 150 100 szt.

Obróbka szpachli i podkładów L800180 bez otworów 180 100 szt.
L800240 bez otworów 240 100 szt.
L800320 bez otworów 320 100 szt.

ZASTOSOWANIE KOD PRODUKTU ILOŚĆ OTWORÓW GRADACJA SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy L850040 8+1 40 50 szt.

L850060 8+1 60 50 szt.
L850080 8+1 80 100 szt.
L850100 8+1 100 100 szt.
L850120 8+1 120 100 szt.
L850150 8+1 150 100 szt.

Obróbka szpachli i podkładów L850180 8+1 180 100 szt.
L850240 8+1 240 100 szt.
L850320 8+1 320 100 szt.
L850360 8+1 360 100 szt.
L850400 8+1 400 100 szt.
L850600 8+1 600 100 szt.

ZASTOSOWANIE KOD PRODUKTU ILOŚĆ OTWORÓW GRADACJA SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy L810040 6+1 40 50 szt.

L810060 6+1 60 50 szt.
L810080 6+1 80 100 szt.
L810100 6+1 100 100 szt.
L810120 6+1 120 100 szt.
L810150 6+1 150 100 szt.

Obróbka szpachli i podkładów L810180 6+1 180 100 szt.
L810240 6+1 240 100 szt.
L810320 6+1 320 100 szt.
L810360 6+1 360 100 szt.
L810400 6+1 400 100 szt.
L810600 6+1 600 100 szt.

         

KRąŻKI ŚCIERNE NA RZEP D150
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MATERIAŁY ŚCIERNE

Papier wodoodporny do szlifowania ręcznego lub z wykorzystaniem 
klocka gumowego. Precyzyjne rozłożenie ziarna zapewnia równomierne 
powstawanie rys na szlifowanej powierzchni. Dzięki temu późniejsze 
polerowanie elementu jest niezwykle łatwe i szybkie. Polerowanie elementu 
po użyciu papieru K2PRO, zapewnia idealne usunięcie rys powstałych na 
skutek szlifowania.

Papier ścierny w rolce do szlifowania ręcznego przy pomocy klocka lub 
ściernicy. Charakteryzuje się idealnie równym rozłożeniem ziarna co  
w połączeniu z bardzo mocną żywicą powoduje, że jest on wyjątkowo 
odporny na zapychanie. Bardzo mocna twardość użytego ziarna zapewnia 
doskonałą żywotność materiału ściernego. Nadaje się do szlifowania szpachli, 
podkładów oraz twardych powierzchni.

ZASTOSOWANIE KOD PRODUKTU GRADACJA
Usuwanie starych 
powłok lakierniczych 
i rdzy

L840040 40
L840060 60
L840080 80
L840100 100

Obróbka szpachli L840120 120
L840150 150
L840180 180
L840240 240

Obróbka podkładów L840320 320
L840360 360
L840400 400

ZASTOSOWANIE KOD PRODUKTU GRADACJA SZT./KART
Obróbka podkładu L830400 400 50 szt.

L830600 600 50 szt.
L830800 800 50 szt.
L831000 1000 50 szt.

Usuwanie zacieków L831200 1200 50 szt.
L831500 1500 50 szt.
L832000 2000 50 szt.

Włóknina ścierna do szlifowania i matowania trudno dostępnych miejsc. 
Odznacza się wysoką trwałością oraz bardzo dobrymi właściwościami 
ściernymi.

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR GRANULACJA TYP/KOLOR SZT./KART.

L51636 10 x 20 cm 360-400  VERY FINE/
BORDO

10 lub 160 szt.

L51680 10 x 20 cm 800 ULTRA FINE/
SZARY

10 lub 160 szt.

PAPIER ŚCIERNY 
WODOODPORNY 
W ARKuSZACH 230 X 280 MM

PAPIER ŚCIERNY W 
ROLKACH 115X50 M

WŁÓKNINA bORDO I SZARA
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INNOWACYJNY SYSTEM POLERSKI 
OPARTY NA NANOTECHNOLIgII
CHARAKTERYSTYKA PAST K2PRO:
• możliwość polerowania ręcznego lub mechanicznego
• nie brudzą plastików
• mają przyjemny zapach
• nie wymagają stosowania wody nawet przy polerowaniu mechanicznym, 

ponieważ pasty posiadają specjalny środek smarny przez co nie 
przegrzewają lakieru

• do lakierów akrylowych i metalizowanych, starych i nowych
• wydajne i łatwe w użyciu
• zapewniają niesamowicie trwały połysk
• usuwają wszelkie rysy, które nigdy nie powracają

NANOTECHNOLOgIA ZASTOSOWANA 
W PASTACH K2PRO:
W nowej generacji pastach K2PRO materiał ścierny został zastąpiony 
nanogranulkami o bardzo dużej twardości co sprawia, że lakier 
podczas polerowania, bez użycia kropli wody, w większej mierze jest 
„rozwalcowywany, rozgniatany” niż szlifowany. Mikropory lakieru są w 
naturalny sposób zamykane w trakcie polerowania co sprawia, że jest on 
dużo gładszy oraz równiejszy. Wydobycie połysku, nawet z najbardziej 
matowego lakieru, jest dziecinnie łatwe i wymaga minimalnej ilości 
produktu. 

Nanocząsteczki zawarte w pastach K2PRO mają rozmiary od 1 do 100 
nanometrów. Dla porównania na odcinku 1 nanometra mieści się kilka 
pojedynczych atomów. To dlatego pasty polerskie K2PRO potrafią 
usunąć zarówno duże jak i najmniejsze rysy.

Wszystkie rodzaje pasty ściernych K2PRO występują w dwóch 
kolorach: białym i czarnym. Taki podział past sprawia, że 
łatwiej jest ukryć drobiny czarnej pasty na ciemnym lakierze  
a białej pasty na jasnym lakierze. Skuteczność obu past jest dokładnie 
taka sama.

SYSTEM POLERSKI

MASA USZCZELNIAJĄCA

Jednoskładnikowe szczeliwo poliuretanowe, sieciujące pod wpływem wilgoci 
zawartej w atmosferze, tworzy bardzo mocne i trwałe połączenie. 
Zawiera 50% cząstek stałych, dzięki czemu doskonale uszczelnia połączenia 
blach, miejsca spawane i zgrzewane punktowo. Posiada doskonałą 
przyczepność do blach surowcowych jak i lakierowanych, aluminium, szkła, 
tworzyw sztucznych, betonu i drewna. Bardzo łatwo się nakłada, jednocześnie 
nie spływa na powierzchniach pionowych, nie tworzy rys skurczowych, nie 
pęka po wyschnięciu. Może być pokrywana dowolnymi systemami lakierów. 
Jest odporna na wodę, oleje, sól i czynniki atmosferyczne.

KOD PRODUKTU KOLOR POJEMNOŚĆ ILOŚĆ/KARTON
L300 szara 310 ml 12 szt.
L301 czarna 310 ml 12 szt.
L302 biała 310 ml 12 szt.

MASA KLEJąCO 
- uSZCZELNIAJąCA
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SYSTEM POLERSKI

T0 - Pasta mocnościerna do zgrubiałego usuwania defektów lakieru.
Usuwa na zawsze rysy gradacji 800. Doskonale nadaje się do matowienia 
lakierów akrylowych i metalizowanych przed cieniowaniem. Po jednokrotnym 
użyciu usuwa takie defekty jak: zadrapania, skórka pomarańczowa, utlenienia, 
zacieki, ślady po użyciu papieru ściernego i inne. Nie zawiera silikonu.

KOD PRODUKTU KOLOR POJEMNOŚĆ/WAGA SZT./KART.
L7001000 biała 1L/1565g 12 szt.
L700200 biała 200ml/313g 24 szt.
L7011000 czarna 1L/1565g 12 szt.
L701200 czarna 200ml/313g 24 szt.

T3 - Pasta ścierna do usuwania typowych defektów lakieru 
Pasta średnio ścierna do typowych defektów lakierniczych. Nadaje się 
zarówno do polerowania świeżych lakierów po papierze 1500-2000 jak  
i renowacji starych zniszczonych powłok. 
Pasta ścierna, która zapewnia połysk podobny jak środki nabłyszczające, już 
po jednokrotnym użyciu usuwa różnego rodzaju defekty powierzchni takie 
jak: zadrapania, skórka pomarańczowa, utlenienia, zacieki, ślady po użyciu 
papieru ściernego i inne. Większe nierówności powierzchni zaleca się usunąć 
papierem ściernym gradacji min. 2000. W razie potrzeby zastosować produkt 
T5 do usunięcia małych rys lub wzmocnić połysk za pomocą preparatu T7.

KOD PRODUKTU KOLOR POJEMNOŚĆ/WAGA SZT./KART.
L7301000 biała 1L/1440g 12 szt.
L730200 biała 200ml/288g 24 szt.
L7311000 czarna 1L/1440g 12 szt.
L731200 czarna 200ml/288g 24 szt.

T5 - Pasta lekkościerna wykończeniowa do usuwania niewielkich
defektów lakieru 
Lekkościerna pasta do niewielkich defektów lakieru. Doskonała do usuwania 
mikro zarysowań np. po szczotkach myjni automatycznych. Nadaje największy 
połysk ze wszystkich ściernych past K2PRO.  Po jej użyciu znikają wszelkie 
nawet najdrobniejsze rysy a powłoka staje idealnie gładka.

KOD PRODUKTU KOLOR POJEMNOŚĆ/WAGA SZT./KART.
L7501000 biała 1L/1360g 12 szt.
L750200 biała 200ml/272g 24 szt.
L7511000 czarna 1L/1360g 12 szt.
L751200 czarna 200ml/272g 24 szt.

T1 - Pasta ścierna do usuwania poważnych defektów lakieru 
Formuła oparta na nanotechnologii, usuwa na zawsze rysy gradacji 1200-
3000. Pasta ścierna, która zapewnia połysk podobny jak środki nabłyszczające, 
już po jednokrotnym użyciu usuwa różnego rodzaju defekty powierzchni takie 
jak: zadrapania, skórka pomarańczowa, utlenienia, zacieki, ślady po użyciu 
papieru ściernego i inne. Większe nierówności powierzchni zaleca się usunąć 
papierem ściernym gradacji min. 2000. W razie potrzeby zastosować produkt 
T5 do usunięcia małych rys lub wzmocnić połysk za pomocą preparatu T7.

KOD PRODUKTU KOLOR POJEMNOŚĆ/WAGA SZT./KART.
L7101000 biała 1L/1440g 12 szt.
L710200 biała 200ml/288g 24 szt.
L7111000 czarna 1L/1440g 12 szt.
L711200 czarna 200ml/288g 24 szt.
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SYSTEM POLERSKI

T7 - Mleczko nabłyszczające do usuwania włosowatych śladów 
Oparty na nanotechnologii, delikatny preparat do usuwania włosowatych 
śladów i nabłyszczania lakieru – po użyciu lakier wygląda „jak nowy”. 
Bezpieczny dla lakierów – łatwo się nakłada i w razie potrzeby usuwa. 
Uniwersalny, może być stosowany ręcznie lub maszynowo. Odnawia 
wszystkie typy lakierów: wodne, high solid, jedno i dwuskładnikowe, 
akrylowe, celulozowe, syntetyczne i fabryczne (OEM). Zapewnia głęboki 
połysk i długotrwałą ochronę. Nie zawiera krzemu.

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ/WAGA SZT./KART.
L771000 1L 12 szt.
L77200 200ml 24 szt.

T9 - Mleczko nabłyszczające do lakierów nowych i ceramicznych 
Mleczko nabłyszcająco-polerskie do lakierów „świeżych” i ceramicznych. Oparty 
na nanotechnologii, delikatny preparat do usuwania włosowatych śladów i 
nabłyszczania lakieru – po użyciu lakier wygląda „jak nowy”. Bezpieczny dla 
lakierów – łatwo się nakłada i w razie potrzeby usuwa. Uniwersalny, może być 
stosowany ręcznie lub maszynowo. Odnawia wszystkie typy lakierów: wodne, 
high solid, jedno i dwuskładnikowe, akrylowe, celulozowe, syntetyczne i 
fabryczne (OEM). Zapewnia głęboki połysk i długotrwałą ochronę. Nie zawiera 
krzemu.

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ/WAGA SZT./KART.
L791000 1L 12 szt.
L79200 200ml 24 szt.

Uniwersalny stojak X do obróbki szlifierskiej oraz lakierowania elementów. 
Posiada regulację wysokości.

STOJAK X DO ELEMENTÓW

KOD PRODUKTU L5401

STOJAKI

KOD PRODUKTU ILOŚĆ/KARTON
L5360 1 szt.

Suszarki do bazy wodnej zasilane sprężonym powietrzem. Suszarka 
oddziałuje na element ok. 15 litrami powietrza przy1 litrze doprowadzanym 
pod ciśnieniem 4 bar. Zestaw obejmuje 2 suszarki z dyszą Venturi oraz stojak. 
Stojak pozwala na szeroką regulację a jego maksymalna wysokość wynosi 2m.

2 SuSZARKI VENTuRI + STOJAK
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KOD PRODUKTU L5402

KOD PRODUKTU L5404 KOD PRODUKTU L5405

KOD PRODUKTU L5403

STOJAKI

Lekki stojak rozstawny do elementów. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.

Specjalistyczny stojak do mocowania zderzaków. Dzięki specjalnej konstrukcji 
możliwe jest mocowanie zderzaka na sztywno i jego malowanie zarówno 
wewnątrz jak i zewnątrz.

Stojak umożliwia obrót zamocowanego elementu o 360o. 
W komplecie znajduje się 8 uchwytów, które można montować w dowolnym 
miejscu. Dzięki kółkom możliwe jest przemieszczanie stojaka po warsztacie.

Stojak X do elementów. Posiada kółka skrętne z hamulcami.  
W miejscu styku elementu ze stojakiem znajduje się miękka gąbka.

STOJAK ROZSTAWNY

STOJAK DO ZDERZAKÓW STOJAK ObROTOWY

STOJAK X NA KÓŁKACH
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STOJAKI

Stojak X z dodatkowymi podporami. Uniwersalne zastosowanie. Idealny 
do drzwi, masek, zderzaków. Stojak przeznaczony zarówno do obróbki 
szlifierskiej jak i lakierowania.

Lekki stojak do montażu szyb samochodowych z czterema przyssawkami. 
Bardzo lekka i sztywna konstrukcja. Posiada regulację wysokości położenia 
szyby.

Stojak umożliwia zamocowanie na nim 3 typów rolek z papierem maskującym 
o wymiarach 30,60,90 cm. Specjalne rolki umożliwiają rozwinięcie odcinka 
papieru oraz oklejenie jego krawędzi taśmą samoprzylepną.

Profesjonalny uchwyt do montażu szyb samochodowych. Posiada 2 solidne 
przyssawki będące w stanie utrzymać ciężar do 80kg.

STOJAK X Z PODPORAMI

STOJAK DO MONTAŻu SZYb

STOJAK DO PAPIERu 
MASKuJąCEgO

uCHWYT DO SZYb

KOD PRODUKTU L5406

KOD PRODUKTU L5410 KOD PRODUKTU L5411

KOD PRODUKTU L5407
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Wyższość fal krótkich nad falami średnimi i długimi polega na 
większej głębokości grzania danego materiału. Fale krótkie 
stosowane w promiennikach K2PRO przenikają przez strukturę 
materiału i docierają aż do metalowego podłoża, powodując 
wydzielanie ciepła na jego powierzchni. Proces suszenia 

Stosowanie promienników podczerwieni K2PRO  
w szczególności zalecane jest podczas napraw poszczególnych 
elementów samochodu, np. maski, błotnika, drzwi. 
Suszenie pojedynczych elementów w kabinie lakierniczej 
jest nieekonomiczne ze względu na duży pobór energii  

zaczyna się od najgłębiej położonej powłoki, a następnie 
przebiega przez wszystkie kolejne warstwy. Suszenie odbywa 
się od wewnątrz do zewnątrz, podczas gdy fale średnie i długie 
nie dają takiego efektu.

ZALETY FAL KRÓTKICH

EFEKTYWNE SuSZENIE - OSZCZĘDNOŚĆ CZASu I PIENIĘDZY

CZAS SuSZENIA RÓŻNYCH TYPÓW PODŁOŻA:

w stosunku do suszonej powierzchni. Promiennik jest również 
idealnym rozwiązaniem dla warsztatów nie posiadających 
kabiny lakierniczej. W dobie długoschnących systemów 
wodnorozcieńczalnych jego obecność w miejscu pracy jest 
niezwykle pomocna.

MATERIAŁ PROMIENNIK KRÓTKOFALOWY K2PRO SUSZENIE NIEWYMUSZONE* RÓŻNICA CZASU
szpachel 2-3 min. 15 min. 10 min.
poliestry 5 min. 15 min. 10 min.
podkłady 10 min. 2-3godz. 2 godz.
podkłady wypełniające 15 min. 3 godz. 2,5 godz.
lakiery nawierzchniowe 10 min. 3 godz. 2,5 godz.
lakiery wodnorozcieńczalne 10-15 min. 3-4 godz. 3 godz.

* CZASY ZALEŻĄ OD TEMPERATURY OTOCZENIA.
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Mały promiennik krótkofalowy do suszenia szpachli, podkładów, baz, lakierów. 
Doskonale nadaje się również do miejscowego usuwania taśm maskujących. 
Jest przymocowany do poręcznej podstawki z kółkami.
Dane techniczne:
Napięcie:     220V/±10V, 50Hz-60Hz
Moc:      1000 W
Powierzchnia suszenia:   400 x 350 mm
Temperatura:    40oC - 70o C
Czas:      regulowany od 0 do 60min.
Odległość od suszonej powierzchni:  30 cm - 50 cm

APOLLO 
- promiennik 1 lampowy

KOD PRODUKTU L5501

1. Promienniki posiadają podstawki na kółkach, dzięki czemu 
łatwo jest je przemieszczać w warsztacie. Dodatkowo 
1 para kół jest wyposażona w hamulce, co zapobiega 
przypadkowemu poruszeniu się urządzenia podczas pracy. 
Wygodna regulacja, wiele możliwości ustawień.

2. Dzięki pneumatycznemu podnośnikowi, w bardzo 
łatwy sposób można przemieszczać ramię promiennika. 

2 31

FuNKCJONALNA buDOWA
Dodatkowo każdą lampę można kierować w dowolną 
stronę.

3. Funkcjonalny panel sterujący umożliwia szeroką regulację 
czasu suszenia, mocy promiennika, rodzaju wysyłanych fal, 
włączenia poszczególnych lamp.
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Krótkofalowy promiennik dwulampowy do suszenia szpachli, podkładów, 
baz, lakierów. Dzięki podstawce na kółkach możliwe jest łatwe 
przemieszczanie promiennika. Dwulampowy system zapewnia szybkie  
i dokładne osuszenie każdego elementu samochodu.
Dane techniczne:
Napięcie:     220V/±10V, 50Hz-60Hz
Moc:      2 x1000 W
Powierzchnia suszenia:   800 x 750 mm
Temperatura:    40oC - 70oC
Czas:      regulowany od 0 do 60 min.
Odległość od suszonej powierzchni:  30 cm - 50 cm

ATLANTIS 
- promiennik 2 lampowy

KOD PRODUKTU L5502

Krótkofalowy promiennik trzylampowy do suszenia szpachli, podkładów, baz, 
lakierów. Charakteryzuje się szeroką możliwością regulacji lamp względem 
suszonej powierzchni. Posiada wbudowany mechanizm regulujący wysokość 
ramienia, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas suszenia dachów 
samochodów.
Dane techniczne:
Napięcie:     220V/±10V, 50Hz-60Hz
Moc:      3 x1000 W
Powierzchnia suszenia:   1200 x 1000 mm
Temperatura:    40oC - 70oC
Czas:      regulowany od 0 do 60 min.
Intensywność promieni:   10% - 100%
Odległość od suszonej powierzchni:  30 cm - 50 cm

DISCOVERY 
- promiennik 3 lampowy

KOD PRODUKTU L5503
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PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Najwyższej klasy 6 lampowy promiennik krótkofalowy. Charakteryzuje się 
wysoką wydajnością suszenia, przy stosunkowo małym zużyciu energii. 
Idealnie nadaje się do suszenia dużych powierzchni jak dachy, vany, busy. 
Dzięki możliwości wyłączenia każdej lampy z osobna doskonale sprawdza się 
również podczas suszenia małych elementów, oszczędzając przy tym energię. 
Promiennik jest wyposażony w podnośnik teleskopowy oraz elektroniczny 
panel sterowania.
Dane techniczne:
Napięcie:     220V/  50-60 Hz
Moc:      6x 500 W
Powierzchnia suszenia:   1500 mm x 850 mm
Temperatura:    40oC - 70oC
Czas:      regulowany od 0 do 60 min.
Intensywność promieni:   10% - 100%
Odległość od suszonej powierzchni:   50 cm

Najwyższej klasy czterolampowy promiennik krótkofalowy.
Charakteryzuje się wysoką wydajnością suszenia, przy stosunkowo małym 
zużyciu energii. Idealnie nadaje się do suszenia dużych powierzchni jak dachy, 
vany, busy. Dzięki możliwości wyłączenia każdej lampy z osobna doskonale 
sprawdza się również podczas suszenia małych elementów, oszczędzając przy 
tym energię.
Dane techniczne:
Napięcie:     220V
Moc:      0 - 2000 W
Powierzchnia suszenia:   1000 mm x 850 mm
Temperatura:    40oC - 70oC
Czas:      regulowany od 0 do 60 min.
Intensywność promieni:   10% - 100%
Odległość od suszonej powierzchni:  45 cm - 50 cm

MERKuRY
 - promiennik 6 lampowy

SATuRN 
- promiennik 4 lampowy

KOD PRODUKTU L5506

KOD PRODUKTU L5504
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AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE

Elastyczny klocek gumowy do prac ściernych. Składa się z dwóch części. 
Wewnątrz posiada szpikulce pozwalające dobrze zamocować papier ścierny.

KOD PRODUKTU WYMIAR (mm) ILOŚĆ/KARTON
L51505 130 x 70 96 szt.

KOD PRODUKTU WYMIAR (mm) ILOŚĆ./KARTON
L51507 160 x 85 60 szt.

KOD PRODUKTU GRADACJA ILOŚĆ/KARTON
L53325 125 mikron. 1000 szt.
L53390 190 mikron. 1000 szt.

KOD PRODUKTU WYMIAR (mm) ILOŚĆ/KARTON
L51500 110 x 65 10 lub 80 szt.

Klocek z tworzywa sztucznego do ręcznych prac ściernych. Posiada zatrzaski, 
pozwalające stabilnie umocować papier ścierny.

Sitko lakiernicze papierowe z siatką nylonową do lakierów zwykłych oraz 
wodnych, baz, podkładów.

Klocek z naturalnego korka do prac ściernych. Nie kruszy się. Odznacza się 
doskonałą trwałością.

KLOCEK guMOWY

KLOCEK Z ZATRZASKAMI DO 
SZLIFOWANIA RĘCZNEgO SITKO LAKIERNICZE

KLOCEK KORKOWY
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AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE

KOD PRODUKTU WYMIAR (mm) ILOŚĆ./KARTON
L5325 150 100 szt.

KOD PRODUKTU WYMIAR (mm) ILOŚĆ./KARTON
L5320 150 200 szt.

Wymienna lampa do promienników Saturn, Apollo, Atlantis i Discovery na fale 
krótkie.

KOD 
PRODUKTU 

TYP ILOŚĆ / PACZKA /
KARTON

L53804 Kubek 400ml 50 / 500
L53806 Kubek 650ml 50 / 500
L53813 Kubek 1300ml 50 / 400
L53822 Kubek 2240ml 50 / 400
L53904 Pokrywka do kubka 400ml 50 / 500
L53906 Pokrywka do kubka 650ml 50 / 500
L53913 Pokrywka do kubka 1300ml 50 / 400
L53922 Pokrywka do kubka 2240ml 50 / 400

KOD PRODUKTU TYP
L5510 Apollo, Atlantis, Discovery
L5511 Saturn i Mercury

Elastyczna podkładka stosowana pomiędzy talerzem szlifierskim a krążkiem 
ściernym. Posiada mocno trzymający rzep oraz 6 otworów odprowadzających 
pył.

Uniwersalny talerz szlifierski na rzep dostosowany do pracy z krążkami  
z 6 otworami.

KubEK LAKIERNICZY  
Z PODZIAŁKą

LAMPA WYMIENNA 
DO PROMIENNIKA

PODKŁADKA 
AMORTYZuJąCA NA RZEP

TARCZA NA RZEP 6 OTWORÓW
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Ściernice przeznaczone do szlifowania dużych, płaskich powierzchni. Bardzo 
lekkie dzięki płycie roboczej wykonanej z aluminium. Posiadają 2 solidne 
zaciski do zamocowania papieru ściernego we wstęgach lub rolkach.

KOD PRODUKTU WYMIAR ILOŚĆ/KARTON
L5370 70x240 50 szt.
L5371 70x400 40 szt.

Najwyższej jakości ściernice do szlifowania płaskich powierzchni. 
Charakteryzują się idealnie równą powierzchnią tarczy roboczej. Posiadają 
ergonomicznie wyprofilowaną, lakierowaną rękojeść, dzięki czemu narzędzie 
jest bardziej przyjazne dla użytkownika. Bardzo lekkie i wytrzymałe.

KOD PRODUKTU WYMIAR ILOŚĆ/KARTON
L5375 70x240 12 szt.
L5376 70x400 12 szt.

ŚCIERNICE RĘCZNE STANDARD ŚCIERNICE RĘCZNE PREMIuM

NARZĘDZIA RĘCZNE

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy do użytku w myjniach samochodowych, 
lakierniach i domu. Odporny na ciecze zasadowe, rozpuszczalniki, nitro. 
Posiada regulację strumienia oraz podziałkę na pojemniku. 

KOD PRODUKTU NAZWA POJEMNOŚĆ
M411 Opryskiwacz ciśnieniowy 1L
M412 Opryskiwacz ciśnieniowy 1,5L
M413 Opryskiwacz ciśnieniowy 2L

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 

AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE



utwardzacz do lakieru bezbarwnego HS Clear Coat 52 PLuS i podkładów 
HS Surfacer 52 PLuS

rozcieńczalnik do produktów KRISTAL PLuS

przyspieszacz schnięcia do lakieru bezbarwnego HS Clear Coat 52 
PLuS i podkładów HS Surfacer 52

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L28210 (8210)HS Hardener STD – utwardzacz standardowy5L4 szt.
L282101 (8210)HS Hardener STD – utwardzacz standardowy1L6 szt.
L28211 (8211)HS Hardener FAST – utwardzacz szybki5L4 szt.
L28212 (8212)HS Hardener SLOW – utwardzacz wolny5L4 szt.
PRODUKTY POWIĄZANEKOLOR
L252293 (5229)Surfacer 52 HS - podkładBiały3,5L2 szt.
L252291 (5229)Surfacer 52 HS - podkładBiały1L6 szt.
L252263 (5226)Surfacer 52 HS - podkładCiemno szary3,5L2 szt.
L252261 (5226)Surfacer 52 HS - podkładCiemno szary1L6 szt.
L252273 (5227)Surfacer 52 HS - podkładSzary3,5L2 szt.
LL252271 (5227)Surfacer 52 HS - podkładSzary1L6 szt.
L252253 (5225)Surfacer 52 HS - podkładCzarny3,5L2 szt.
L252251 (5225)Surfacer 52 HS - podkładCzarny1L6 szt.
L29210 (9210)HS Clear Coat Plus - lakier bezbarwny-5L4 szt.
L23110 (3110)2K PU THINNER STD - 

rozcieńczalnik standardowy
-5L4 szt.

L231101 (3110)2K PU THINNER STD - 
rozcieńczalnik standardowy

-1L6 szt.

L23121 (3121)2K DRYING BOOSTER - 
przyspieszacz schnięcia

-1L6 szt.

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L23110 (3110)2K PU THINNER STD – rozcieńczalnik standardowy5L4 szt.
L231101 (3110)2K PU THINNER STD – rozcieńczalnik standardowy1L6 szt.

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L23121 (3121)2K DRYING BOOSTER – przyspieszacz schnięcia1L6 szt.

HS Hardener 82 PLuS

2K Pu Thinner

2K Drying booster 

uTWARDZACZE

ROZCIEŃCZALNIKI/DODATKI PLuS

PLUS



KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L252293 (5229)Surfacer 52 HS - podkład biały3,5L2 szt.
L252291 (5229)Surfacer 52 HS - podkład biały1L6 szt.
L252263 (5226)Surfacer 52 HS - podkład ciemny szary3,5L2 szt.
L252261 (5226)Surfacer 52 HS - podkład ciemny szary1L6 szt.
L252273 (5227)Surfacer 52 HS - podkład szary3,5L2 szt.
L252271 (5227)Surfacer 52 HS - podkład szary1L6 szt.
L252253 (5225)Surfacer 52 HS - podkład czarny3,5L2 szt.
L252251 (5225)Surfacer 52 HS - podkład czarny1L6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE
L28210 (8210)HS Hardener STD - utwardzacz standardowy5L4 szt.
L282101 (8210)HS Hardener STD - utwardzacz standardowy1L6 szt.
L28211 (8211)HS Hardener FAST - utwardzacz szybki5L4 szt.
L28212 (8212)HS Hardener SLOW - utwardzacz wolny5L4 szt.
L23110 (3110)2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik 

standardowy
5L4 szt.

L231101 (3110)2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik 
standardowy

1L6 szt.

L23121 (3121)2K DRYING BOOSTER - przyspieszacz schnięcia1L6 szt.

4:1+30%

Lakier bazowy nanosić po 15 min. Pokrywalny do 8 godz. w 20oC

dysza
1.4 mm 

3.5-4.5 Bar

1 warstważywotność 
90-120 min.

20oC

20 – 24 s 
(DIN 4/20˚C)

metoda „mokro na mokro”

podkład wypełniający
Dwuskładnikowy podkład na bazie żywic akrylowych. Doskonale się rozlewa 
i wypełnia wszelkie rysy. Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną. 
Posada dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju powierzchni. Nadaje się 
do nakładanie zarówno w technice ze szlifowaniem jak i mokro      na mokro. 
Jest bardzo przyjemny i łatwy w użyciu. 

KRISTAL HS Surfacer 52 PLuS 

4:1+0-10%dysza
1.8 mm 

3.5-4.5 Bar

2 lub 3 
warstwy

(2 optymalnie)

10-15 min.żywotność 
90-120 min.

20oC

20oC=1,5h
na warstwę

60oC=30 min.
na warstwę

15 – 17s 
(DIN 4/20˚C)

metoda ze szlifowaniem

PODKŁADY

PLUS



PLUS

LAKIERY bEZbARWNE

Seria KRISTAL PLuS – zawsze perfekcyjny efekt...
• wysokiej jakości, łatwe w użyciu produkty o dużej ilości cząstek stałych HS
• doskonała technologia za przystępną cenę
• kompatybilność z bazami wodorozcieńczalnymi i konwencjonalnymi
• obniżona temperatura wygrzewania z 60oC na 50oC
• 100%  zgodność z wymaganiami LZO

lakier bezbarwny 2:1
Lakier bezbarwny o dużej odporności UV zapewniający połysk i głębię 
powłoki lakierowej.  Produkt zapewnia doskonałe połączenie twardości 
oraz elastyczności, dzięki czemu powierzchnia jest odporna na zarysowania 
i odpryski jednocześnie. Bardzo łatwy w aplikacji i polerowaniu, choć nie jest 
ono konieczne do uzyskania wysokiego perfekcyjnego połysku powłoki. 

Wydajność: 10 m2 z litra gotowej mieszanki

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L29210 (9210)HS Clear Coat Plus – lakier bezbarwny5L4 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE
L28210 (8210)HS Hardener STD - utwardzacz standardowy5L4 szt.
L282101 (8210)HS Hardener STD - utwardzacz standardowy1L6 szt.
L28211 (8211)HS Hardener FAST - utwardzacz szybki5L4 szt.
L28212 (8212)HS Hardener SLOW - utwardzacz wolny5L4 szt.
L23110 (3110)2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik 

standardowy
5L4 szt.

L231101 (3110)2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik 
standardowy

1L6 szt.

L23121 (3121)2K DRYING BOOSTER - przyspieszacz schnięcia1L6 szt.

KRISTAL HS Clear Coat 92 PLuS 

2:1+0-10%dysza
1.2-1.4 mm 
2.3-2.4 Bar

2 warstwy15 min.żywotność 
4h

17 – 19s 
(DIN 4/20˚C)



utwardzacz dedykowany do lakieru TimeClear

utwardzacz dedykowany do lakieru TimeClear Total

dodatek dedykowany do lakierów TimeClear i TimeClear Total

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L205 (8410)TimeClear Hardener1L6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE
L200 (9410)TimeClear - lakier bezbarwny1L6 szt.
L206 (3412)TimeClear Add Slow - dodatek1L6 szt.

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L284501 (8450)TimeClear Total Hardener - utwardzacz1L6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE
L294505 (9450)TimeClear Total - lakier bezbarwny5L4 szt.
L294501 (9450)TimeClear Total - lakier bezbarwny1L6 szt.
L206 (3412)TimeClear Add Slow - dodatek1L6 szt.

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L206 (3412)TimeAdd Slow – dodatek1L6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE
L294505 (9450)TimeClear Total - lakier bezbarwny5L4 szt.
L294501 (9450)TimeClear Total - lakier bezbarwny1L6 szt.
L200 (9410)TimeClear - lakier bezbarwny1L6 szt.
L205 (8410)TimeClear Hardener - utwardzacz1L6 szt.
L284501 (8450)TimeClear Total Hardener - utwardzacz1L6 szt.
L206 (3412)TimeClear Add Slow - dodatek1L6 szt.

TimeClear Hardener 

TimeClear Hardener 

TimeAdd

uTWARDZACZE

DODATKI / ROZCIEŃCZALNIKI



PODKŁADY

Wydajność: 10 m2 z litra gotowej mieszanki

Czasy schnięcia

metoda ze szlifowaniem

metoda „mokro na mokro”

Pokrywalny do 8 godz.

22°C

50-60 µm 22oC100-120 µm 22oC

Suchy5-7 min.9-12 min.

Możliwość montażu8-10 min.15-20 min.

Do szlifowania40-60 min.80-100 min.

KOD PRODUKTUNAZWAKOLORPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L254271TimeSurfacer - podkładszary1L6 szt.
L254273TimeSurfacer - podkładszary3,5L2 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE

L284401 (8440)TimeSurfacer Hardener - utwardzacz1L6 szt.
L234401 (3440)TimeSurfacer Add STD - dodatek standardowy1L6 szt.
L234411 (3441)TimeSurfacer Add Fast - dodatek szybki1L6 szt.

TimeSurfacer 54

5:1:(15-20%)

5:1:(30%)

dysza 
1.6-1.8 mm 
3.0-4.0 Bar

dysza 
1.4 mm 

3.0-4.0 Bar

2 warstwy

1 pełna 
warstwa

3-4 min.żywotność 
100-120 min.

żywotność 
100-120 min.

19 – 23s 
(DIN 4/20˚C)

19 – 23s 
(DIN 4/20˚C)

podkład wypełniający o super szybkich czasach schnięcia
Pierwsze na świecie połączenie ultra szybkich czasów schnięcia  
z możliwością mieszania podkładu w proporcji 5:1. Żywotność mieszanki 
to aż 2 godziny. Doskonale nadaje się do malowania od 1 do 5 paneli na 
raz. Przy warstwie 120 µm po 10 minutach w temp. 22oC podkład jest 
suchy. Doskonale nadaje się do nakładania w technice mokro na mokro, co  
w połączeniu z późniejszym zastosowaniem lakieru bezbarwnego TimeClear 
skraca czas naprawy do poziomu dotąd nieznanego. 



super szybki lakier bezbarwny do malowania dużej liczby elementów
Pierwszy na świecie lakier bezbarwny serii KRISTAL TIME o tak rewolucyjnych 
i niezwykłych właściwościach. Kontynuuje on sukces produktu TIMECLEAR 
92, jednak jest dedykowany do aplikacji na 4 i więcej elementach na raz. 
Doskonale nadaje się do malowania całych samochodów. Czas między 
nakładaniem warstw jest uzależniony od liczby elementów. Produkt 
posiada wysoki połysk i 3 godzinną żywotność mieszanki. Schnie szybko  
w 20oC, dzięki czemu pozwala oszczędzać czas i energię. 

Wydajność: 10 m2 z litra gotowej mieszanki

20°C

Pyłosuchość15-18 min.

Możliwość montażu50-60 min.

Polerowanie130-150 min.

Pełne utwardzeniePonad 20 godz.

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L294505 (9450)TimeClear Total –lakier bezbarwny5L4 szt.
L294501 (9450)TimeClear Total –lakier bezbarwny1L6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE
L284501 (8450)TimeClear Total Hardener - utwardzacz1L6 szt.
L206 (3412)TimeClear Add Slow – dodatek1L6 szt.

TimeClear Total 94

4:1:1dysza 
1.2-1.3 mm 
2.1-2.4 Bar

2 warstwyżywotność 
3h w 20oC

15 – 17s 
(DIN 4/20˚C)

LAKIERY bEZbARWNE

Wydajność: 10 m2 z litra gotowej mieszanki

Czasy schnięcia



TIME
Seria KRISTAL TIME – nowa generacja nadchodzi…
• innowacyjność, 
• oszczędność czasu i energii, 
• szybkie schnięcie w temperaturze 20oC, 
• kompatybilność z bazami  
 wodorozcieńczalnymi i konwencjonalnymi
• perfekcyjny efekt wykończeniowy.
• 100% zgodność z wymaganiami LZO

Produkty Kristal są zgodne z wymaganiami systemu polerskiego                   oraz systemu  
natryskowego pistoletów lakierniczych                             Szczegóły na www.kristalcoatings.com

LAKIERY bEZbARWNE

super szybki lakier bezbarwny, oszczędza czas i energię
Pierwszy na świecie lakier bezbarwny serii KRISTAL TIME o tak rewolucyjnych 
i niezwykłych właściwościach. Doskonale nadaje się malowania 3-4 
elementów na raz. Produkt posiada wysoki połysk i 3 godzinną żywotność 
mieszanki. Schnie szybko w 20oC, dzięki czemu pozwala oszczędzać czas 
i energię.

Wydajność: 10 m2 z litra gotowej mieszanki

Czasy schnięcia

20°C

Pyłosuchość10 min.

Możliwość montażu45 min.

Polerowanie100 min.

Pełne utwardzeniePonad 15 godz.

KOD PRODUKTUNAZWAPOJEMNOŚĆILOŚĆ W ZESTAWIE
/KARTON

L200 (9410)TimeClear – lakier bezbarwny1L6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE
L205 (8410)TimeHardener - utwardzacz1L6 szt.
L206 (3412)TimeAdd – dodatek1L6 szt.

TimeClear 94

4:1:1dysza 
1.2-1.3 mm  
2.1-2.4 Bar

2 warstwyżywotność 
3h w 20oC

15 – 17s 
(DIN 4/20˚C)



Lakier TimeClear otrzymał nagrodę za najbardziej innowacyjny produkt na światowych targach AuTOMECHANIKA 2010 
we Frankfurcie. Został zbadany i porównany z wiodącymi lakierami na rynku, w wyniku czego okazało się, że oferuje nowy, 
nieznany dotąd poziom technologiczny. Stąd nagroda. Produkt jest sprzedawany w 40 krajach do ok. 40 tys. warsztatów 
na świecie, a liczba jego użytkowników stale rośnie. Wysoce cenią go renomowane serwisy autoryzowane oraz pozostałe  
warsztaty lakiernicze, dzięki możliwości znacznego zwiększenia swoich obrotów oraz zapewnienia najwyższej jakości usługi.

TimeClear - wyjątkowa użyteczność lakieru:

Dotychczas aby szybko naprawić element, niezbędne było: 
• użycie wysokiej temperatury suszenia (wysokie koszty 

energii)
• dodanie przyspieszacza (znaczące pogorszenie jakości: 

żółknięcie, marszczenie, pękanie, matowienie). 
W odróżnieniu od lakierów z przyspieszaczami TimeClear  
gwarantuje najwyższą jakość powłoki, przy zachowaniu  
ultra szybkiego czasu suszenia. Nadaje się do napraw 
,,na poczekaniu” oraz jednoczesnego malowania 3-4 
elementów. TimeClear schnie szybko w zaledwie 20oC 
i oferuje perfekcyjną jakość powłoki.

TimeClear - wyjątkowo przyjazny dla użytkownika:

• Nie ma  konieczności długiego czekania na odparowanie 
pierwszej warstwy lakieru: 

 Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię należy  
nanieść 2 pełne warstwy.

• Żywotność mieszanki to 3h. Sytuacja gdy po malowaniu 
marnuje się lakier, którego zostało umieszane za dużo 
nie będzie miała miejsca - można go wykorzystać przy 
malowaniu kolejnego elementu.

TimeClear - fakty:

Lakier rozcieńcza się 4:1:1 (lakier+utwardzacz+dodatek)
PYŁOSUCHOŚĆ10 min.
TWARDY W DOTYKU30 min.
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU45 min.
POLEROWANIE100 min.

Wszystkie podane wartości są dla temperatury 20oC

TimeClear - dlaczego warto spróbować:

Time Clear już dziś oferuje to, co inni zaoferują dopiero 
za kilka lat. Szybkie naprawy przy zachowaniu najwyższej 
jakości oraz niewielkich nakładów na ogrzewanie to  
kierunek, w którym pójdą wszyscy producenci lakierów. 
Zwiększanie wydajności oraz zmniejszanie kosztów (pracy 
i ogrzewania) to przyszłość. Warsztaty otwarte na nowe 
technologie staną się bardziej konkurencyjne na rynku  
i w efekcie wyeliminują te, które zastosują stare metody.

TIMECLEAR TIMECLEAR
TIME



LAKIERY
SAMOCHODOWE

LAKIERY
SAMOCHODOWE

nowa generacja nadchodzi...

               Melle Sp. z o. o.,  Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 62 735 16 00, k2pro@K2.com.pl, www.kristal.info.pl


