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פרופיל חברה
חב’ דבטק דבקים טכנולוגים בע”מ הנה חברה הפעילה בשוק הישראלי במשך שנים רבות.

.)DIY( לחברה לקוחות רבים הן בשוק המקצועי והן בשוק בתי המסחר
חברת דבטק דבקים טכנולוגים בע”מ מנוהלת ע”י ד”ר אורי מלמד )Chem.Ph.D( כימאי 

מומחה בשטח ההדבקה והאטימה ומשמש כיועץ למפעלים רבים בארץ.
לחברת דבטק דבקים טכנולוגים בע”מ אלפי לקוחות מרוצים ברחבי הארץ.

בתעשייה ובמסחר בנושאי דבקים, סרטים דביקים וחומרי אטימה. פעילות  
שנים רבות של פעילות ע”י אנשי החברה ומנהליה. אמינות  

פתרונות לבעיות הדבקה ואטימה. יעוץ  
צוות מקצועי מיומן ומנוסה, הקפדה על דרישות ISO 9001 ותקנים נוספים. מקצועיות 

ביקורים באתר הלקוח. קשר רצוף 
אספקה ממלאי מקומי גדול וזמין של אלפי פריטים. מלאי  

.)Tailor Made( אפשרות לפיתוח מוצרים חדשים בהתאם לדרישות הלקוח פיתוח  
ייצוג של יצרנים מן השורה הראשונה בתחומם. ייצוג בלעדי  

ידע וטכנולוגיה באיטום והדבקה
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NO5 T Netural silicone
סיליקון ניטרלי חד מרכיבי, ללא ריח. 

שימושים: איטום וסגירת מרווחים של מתכות, אלומיניום, זכוכית 
חלונות ועוד.

SD-NS-C280 מק”ט
תרמיל 280 מ”ל

24 יח’ / קרטון
שקוף

 Timber and Parquet sealent
חומר איטום על בסיס אקרילי בצבעי עץ, לסגירת מרווחים בפרקטים, 

דק עץ ומשקופי דלתות
שימושים: מילוי מרווחים בעץ ופרקט שך עד 15% תזוזה, סגירת 

מרווחים בין פרקט לפאנל, מתאים לאיטום סדקים ברצפת עץ.

SD-TPS-300 מק”ט
תרמיל 300 מ”ל

6 יח’ / קרטון
Merbau ,עץ בוק, עץ מייפל, דובדבן, אלון בהיר, אלון

סיליקונים ואקריליים

SOUDAL ACRYRUB
חומר אטימה אקרילי, חד מרכיבי.

שימושים: לשימוש פנימי וחיצוני, סגירת מרווחים בחלונות, סדקים 
ומרווחים בקירות ועוד.

 
SD-Acryrub-W280 מק”ט

תרמיל 280 מ”ל, פח 25 ק"ג
12 יח’ / קרטון

לבן

 SOUDAL Silirub 2/S
סיליקון ניטרלי חד מרכיבי, מכיל תוסף קוטל פטריות.

שימושים: איטום בחדרי אמבט וסגירת מרווחים של מוצרים סניטריים 
ומתכות.

SD-NS-W310-S מק”ט
תרמיל 310 מ”ל

15 יח’ / קרטון
לבן, יסמין, אפור בהיר, אפור כהה, אפור-לבן, בהאמה בז', שקוף, 

RAL צבעים נוספים לפי ברושור



סיליקונים ואקריליים

SOUDAL Silirub Color
.RAL סיליקון ניטרלי, חד מרכיבי, פותח במיוחד עפ”י מערכת התאמת מדויקת של צבעים

שימושים: איטום וסגירת מרווחים כאשר נדרשת התאמת צבעים.

תרמיל 310 מ”ל
15 יח’ / קרטון

מספר RALתיאור צבעקוד מוצר

מספרי RAL 7000 אפורים

SD-S7006-310 Beige grey / ’אפור בזRAL 7006

SD-S7011-310Iron grey / אפור ברזלRAL 7011

SD-S7012-310Basalt grey / אפור בזלתRAL 7012

SD-S7015-310Slate grey / אפור צפחהRAL 7015

SD-S7016-310Anthracite grey / אפור פחםRAL 7016

SD-S7021-310Grey black / אפור שחורRAL 7021

SD-S7022-310Umbra grey / אפור צלRAL 7022

SD-S7030-310Stone grey / אפור אבןRAL 7030

SD-S7032-310Pebble grey / אפור חלוקי אבןRAL 7032

SD-S7035-310Light grey / אפור בהירRAL 7035

SD-S7039-310Quartz grey / אפור קוורץRAL 7039

מספרי RAL 8000 חומים

SD-S8003-310Day brown / חום יומיומיRAL 8003

SD-S8007-310Fawn brown / חום בהירRAL 8007

SD-S8014-310Sepia brown / חום כההRAL 8014

SD-S8017-310Chocolate brown / חום שוקולדRAL 8017

מספרי RAL 9000 שחור ולבן

SD-S9001-310Cream / קרםRAL 9001

SD-S9006-310 Aluminium / לבן אלומיניום
white

RAL 9006

SD-S9007-310 Grey / אלומיניום אפור
aluminium

RAL 9007

SD-S9010-310Pure white / לבן נקיRAL 9010

מספר RALתיאור צבעקוד מוצר

מספרי RAL 1000 צהובים

SD-S1002-310Sand yellow / חול צהובRAL 1002

SD-S1013-310Oyster white / לבן צדפהRAL 1013

SD-S1015-310Light ivory / שנהב בהירRAL 1015

מספרי RAL 3000 אדומים

SD-S3004-310Purple red / אדום ארגמןRAL 3004

SD-S3005-310Wine red / אדום ייןRAL 3005

SD-S3007-310Black red / אדום שחורRAL 3007

SD-S3020-310Traffic red / אדום אזהרהRAL 3020

מספרי RAL 5000 כחולים

SD-S5010-310Gentian blue / כחול ערבזRAL 5010

SD-S5011-310Steel blue / כחול פלדהRAL 5011

מספרי RAL 6000 ירוקים

SD-S6005-310Mass green / ירוק מרוכזRAL 6005

SD-S6009-310Fir green / ירוק אורןRAL 6009

SD-S6022-310Olive drab / ירוק זיתRAL 6022
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 SOUDAL Silirub WS
סיליקון ניטרלי חד מרכיבי, עמידות בקרינת UV, גשם, קרה, רוח, אוזון 

וטמפ’ קיצוניות.
שימושים: ביישומי זגגות, קירות מסך, מעקות, מסגרות בדלתות 
וחלונות, חלונות ראווה, תיבות תצוגה, שלטים, זכוכית למינציה.

 SOUDAL Repair express plaster
חומר איטום אקרילי- פולימרי למילוי ותיקון מהיר וקל של סדקים וחורים 
בקירות ותקרות. ניתן לשיוף, מהיר ייבוש, אינו מתכווץ, גימור חלק, ניתן 
לצביעה לאחר הייבוש )15 דקות - שעתיים תלוי בכמות החומר(. כושר 

הדבקה למגוון חומרים נקבוביים.
שימושים: איטום וסגירת מרווחים וסדקים בקירות ותקרות.

SD-FILLER-W300 מק"ט
תרמיל 300 מ"ל
פחית 250 מ"ל

לבן

תרמיל 310 מ”לשרוול 600 מ”לצבע

SD-WS-B600שחור

SD-WS-C600SD-WS-C310שקוף

1215כמות בקרטון



 SOUDAFLEX 25LM
חומר איטום חד מרכיבי, על בסיס פוליאוריתן, גמיש לאחר התקשות.
שימושים: לאיטום והדבקה בכל האפליקציות בבניין, כגון: תפרים בין 

בלוקים לדלתות ומשקופים.

 SOUDAFLEX 40FC
חומר איטום חד מרכיבי, על בסיס פוליאוריתן, גמיש 

לאחר התקשות.
שימושים: לאיטום והדבקה בכל האפליקציות בבניין, 

כגון: תפרים בין בלוקים לדלתות ומשקופים.

 
                          

4

 SOUDAFLEX 45FC
חומר הדבקה חד מרכיבי, על בסיס פוליאוריתן, קשיח לאחר התקשות 

ובעל חוזק הדבקה גבוה.
שימושים: הדבקה בכל האפליקציות בבניין, כגון: מתכות, עץ,

אבן ועוד.

                          

שרוול 600 מ”לצבע

SD-PU25-G600אפור

SD-PU25-W600לבן

RAL1013 אבןSD-PU25-S600

12כמות בקרטון

תרמיל 310 מ”לצבע

SD-PU45-G310אפור

SD-PU45-W310לבן

SD-PU45-B310שחור

12כמות בקרטון

תרמיל 310 מ”לשרוול 600 מ”לצבע

SD-PU40-B600SD-PU40-B310שחור

SD-PU40-W600SD-PU40-W310לבן

SD-PU40-G600SD-PU40-G310אפור

RAL1013 אבןSD-PU40-S600

1212כמות בקרטון



MS POLYMER פוליאוריתנים ו
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SOUDASEAL 270 HS
חומר איטום MS Polymer חד מרכיבי, הידבקות ראשונית גבוהה 

ותכונות מכאניות גבוהות. ללא סולבנטים, עמידות ב UV )שמש( וללא 
בועות בזמן הייבוש.

שימושים: להדבקות מבניות אלסטיות, כגון: תעשיית הרכב, אניות, 
רכבות וחלל, בין משטחי מתכת, משטחים מצופים ופלסטיקים.

להדבקות שונות העוברות תהליך צביעה בתנור.
הדבקת תפרים בייצור יריעות מתכת.

SOUDASEAL 250/1 XF
חומר איטום MS Polymer חד מרכיבי, הידבקות ראשונית גבוהה 

ותכונות מכאניות גבוהות.
דבק קשיח המשלב חוזק הדבקה גבוה, לא מכיל סולבנטים.

לא יוצר בועות )בסביבה עם טמפ’ ולחות גבוהות(, יציבות בצבע, 
עמידות UV )שמש(.

שימושים: להדבקות מבניות אלסטיות כגון: תעשיית הבניין, מתכת 
והרכב, הדבקת פנלים, פרופילים וחלקים נוספים למשטחים 

נפוצים בתעשייה.

S400 SILICONE TUBE CLEAR
חומר איטום סיליקון חד מרכיבי שקוף קריסטלי. חוזק הדבקה גבוה 

למגוון רחב של חומרים גם ללא שימוש בפריימר. בעל גמישות ועמידות 
לתנאי מזג האוויר. 

שימושים: להדבקה ואיטום חוץ ופנים, להדבקות אלסטיות ושקופות 
בתעשיית הבניין כגון: מקלחונים, מעקות, מטבחים וכו’.

ET-S400-CLEAR-80 מק”ט
שפורפרת 80 גר’

10 יח’ / קרטון
שקוף 

   200WF Walls & Floors 
דבק גמיש ומוכן לשימוש MS Polymer, יישום במריחה ללא צורך 

בערבוב. הידבקות ראשונית גבוהה, ניתן למריחה על משטחים 
רטובים ולחים. 

שימושים: לשימוש פנימי וחיצוני, ללא סולבנטים וריח. לא מכתים 
אבן טבעית ומתאים גם לשימושים סניטריים. להדבקת מגוון רחב של 
חומרים על קירות ורצפות, כגון: אריחים, פנלים ממתכת, פנלים מעץ, 

אריחי שטיח וכו’.

SD-FA-4KG מק”ט
פח 4 ק”ג

לבן

תרמיל 290 מ”לשרוול 600 מ”לצבע

SD-270-B290שחור

SD-270-W600SD-270-W290לבן

1212כמות בקרטון

תרמיל 290 מ”לצבע

SD-250-B290שחור

SD-250-G290אפור

SD-250-P290פרגמון

SD-250-W290לבן

SD-251-C290שקוף

12כמות בקרטון
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 PROFOAM
קצף פוליאוריתן מתנפח חד מרכיבי, מוכן לשימוש. 

שימושים: לקיבוע, בידוד ומילוי חללים וסדקים בבניין, כגון: משקופי 
דלתות וחלונות, צנרת, קירות, תעלות וכד’. יציבות מצוינת לאחר 

התפשטות – אינו קורס.

SD-PROFOAM-750 מק”ט
מיכל 650 גר’

12 יח’ / קרטון 
שמפניה

SOUDAFOAM 1K GUN
קצף פוליאוריתן מתנפח חד מרכיבי, מוכן לשימוש.

שימושים: לקיבוע, בידוד ומילוי חללים וסדקים בבניין, כגון: משקופי 
דלתות וחלונות, צנרת, קירות, תעלות וכד’. יציבות מצוינת לאחר 

התפשטות – אינו קורס.
יישום על ידי אקדח מקצועי.

SD-FOAM-750-GUN מק”ט
מיכל 750 מ”ל
12 יח’ / קרטון

שמפניה

 SOUDAFOAM COMFORT
קצף פוליאוריתן מתנפח עם פטנט הדק מיוחד, המאפשר שימוש רב 

פעמי ויישום ביד אחת.
שימושים: לקיבוע, בידוד ומילוי חללים וסדקים בבניין, כגון: משקופי 

דלתות וחלונות, צנרת, קירות, תעלות חשמל וכד’. יציבות מצוינת 
לאחר התפשטות – אינו קורס.

SD-COMFORT-600 מק”ט
מיכל 600 מ”ל
12 יח’ / קרטון

שמפניה

 SOUDAFOAM B2
קצף פוליאוריתן מתנפח חד מרכיבי מוכן לשימוש. 

.Class B2 )DIN 4102-Part 1( מעכב בערה תקן 
שימושים: לקיבוע, בידוד ומילוי חללים וסדקים בבניין, כגון: משקופי 

דלתות וחלונות, צנרת, קירות, תעלות חשמל ובכל מרווח, כאשר נדרש 
חומר מעכב בערה. יציבות מצוינת לאחר התפשטות – אינו קורס.

SD-FOAM-750-B2 מק”ט
מיכל 750 מ”ל
12 יח’/ קרטון

אדום



סרטי איטום
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BUTYL 316A
מסטיק בוטילי שחור עם ציפוי אלומיניום 

בלתי קריע, הידבקות מצוינת למגוון רחב של 
משטחים.

עמיד UV )שמש(.
שימושים: לאיטום מרווחים בבניין, כגון: בטון, 

מתכת, זכוכית, מחברי T בזיגוג, 
צנרת ביוב וכד’.

באריזת גליל

BUTYL 314W
מסטיק בוטילי לבן עם ציפוי אלומיניום בלתי קריע, 

הידבקות מצוינת למגוון רחב של משטחים.
יישום קל ונוח, עמידות UV טובה.

שימושים: לאיטום מרווחים בבניין, כגון: בטון, 
מתכת, זכוכית, מחברי T בזיגוג, צנרת ביוב וכד’.

באריזת גליל

BUTYL 318F
מסטיק בוטילי אפור עם ציפוי בד, הידבקות מצוינת 

למגוון רחב של משטחים. ניתן ליישם צבע, טייח, 
מלט ודבקים על ציפוי הבד.

שימושים: לאיטום תחת צבעים וחומרים צמנטיים, 
לאיטום בין רצפה לקיר בחדר רטוב.

באריזת גליל

BUTYL 303
מסטיק בוטילי אפור דו צדדי, הידבקות 

מצוינת למגוון רחב של משטחים.
יישום קל ונוח, עמידות UV טובה.

שימושים: לאיטום גגות פח, איסכורית 
וזיגוג. לשימוש כאטם מים, אבק ואויר 

בתפרים תחת לחץ.
לאיטום מחברי צינורות.

באריזת גליל

SuperStop
סרט איטום/עצר מים סודיום-בנטונייט המתנפח במגע עם מים. 

מונע מעבר המים בבטון, מבטיח איטום חריצים וסדקים.
שימושים: ליישום בהפסקות יציקה בבניין, חומות ועוד.

באריזת גליל

כמות גלילים בקרטוןעובי 1.5 מ”מעובי 0.8 מ”מרוחב מ”מ

40SC-316A-40DSC-316A-408

45SC-316A-45DSC-316A-456

50SC-316A-50DSC-316A-506

75SC-316A-75DSC-316A-754

90SC-316A-90DN/A4

100SC-316A-100DSC-316A-1004

150SC-316A-150DSC-316A-1502

200SC-316A-200DN/A2

250SC-316A-250DSC-316A-2501

300SC-316A-300DSC-316A-3001

20 מטר35 מטרמטר/ גליל

כמות גלילים בקרטוןעובי 0.8 מ”מרוחב מ”מ

75SC-314W-75D4

20 מטרמטר/ גליל

כמות גלילים בקרטוןעובי 1 מ”מרוחב מ”מ

75SC-318F-758

100SC-318F-1008

150SC-318F-1502

10 מטרמטר/ גליל

כמות גלילים בקרטוןעובי 4 מ”מעובי 3 מ”מרוחב מ”מ

6SC-303-040622

30SC-303-033010

12 מטר12 מטרמטר/ גליל

כמות בקרטון/ מטרמק”טחתך מ”מ

25/13CO-SuperStop-251310 גלילים/ 6.1 מטר

25/19CO-SuperStop-251910 גלילים/ 4 מטר
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תרמיל 310 מ”לשרוול 600 מ”לצבע

SD-EPDM-S600SD-EPDM-S310שחור

1215כמות בקרטון 

ILLMOD 600
סרט אטימה ספוג פוליאוריתן מתנפח דביק בצד 

אחד, הסרט ספוג בחומר עמיד בערה.
עמיד UV, מעביר אדי מים ולחות-מונע עובש.

אחרי התנפחות הסרט נשאר גמיש, צבע אפור.
מיועד לאטימת מים, רוח, רעש ולכלוך, כאטם 

ראשוני או משני.
שימושים: לאיטום תפרים ומרווחים בבניין, כגון: 

משקופי חלונות, תפרי התפשטות מבטון ואבן 
בקירות מסך.

באריזת גליל

HydroStop
סרט איטום/עצר מים גומי המתנפח במגע עם מים. 

ניתן להדבקה או לקיבוע מכני, מתנפח עד 250% מהנפח 
הראשוני, צבע שחור.

שימושים: איטום בהפסקות יציקה במאגרי מים וכאשר יש לחץ 
מים חזק.

באריזת גליל

EPDM CladSeal® Trelleborg יריעות איטום
יריעת EPDM גמישה,עמידה לתנאי הסביבה. 

מחוספסת לשיפור ההדבקה, אורך חיים מעל 50 שנה.
שימושים: לאיטום תפרים ומרווחים הנפוצים בבניין.

באריזת גליל

 SOUDAL Silirub EPDM
סיליקון ניטרלי חד מרכיבי, להדבקת יריעות איטום 

 .TRELLEBORG EPDM
 EPDM שימושים: להדבקה ואיטום של יריעות ופרופילי

למשטחים הנפוצים בבניין.

רוחב התפר 
מ”מ

עומק התפר 
מ”מ

כמות בקרטון/ מטרמק”ט

103CO-10/3/1030 גלילים/ 300 מטר

123-7CO-12/3-7-825 גלילים/ 200 מטר

153-7CO-15/3-7/8.020 גלילים/ 160 מטר

155-10CO-15/5-10/5.620 גלילים/ 112 מטר

157-12CO-20/10-18/6.520 גלילים/ 86 מטר

2010-18CO-20/7-12/4.315 גלילים/ 97.5 מטר

207-12CO-30/13-24/5.215 גלילים/ 64.5 מטר

3013-24CO-30/8-15/3.310 גלילים/ 52 מטר

308-15CO-35/17-32/410 גלילים/ 33 מטר

3517-32CO-35/17-32/48 גלילים/ 32 מטר

4028-40CO-40/28-40/2.77 גלילים/ 18.90 מטר

7017-32CO-70/17-32/44 גלילים/ 16 מטר

עובי 0.75 מ”מרוחב מ”מ

1700TR-1700-S

1400TR-1400-S

1000TR-1000-S

800TR-800-S

700TR-700-S

600TR-600-S

500TR-500-S

400TR-400-S

330TR-330-S

300TR-300-S

250TR-250-S

200TR-200-S

150TR-150-S

25 מטרמטר / גליל

כמות בקרטון/ מטרמק”טחתך מ”מ

20X10AD-BENTOSTOP-20108 גלילים / 30 מטר

20X25AD-BENTOSTOP-20253 גלילים / 30 מטר
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SCAPA 3259
סרט הדבקה שחור ספוג PVC, עם תאים 

סגורים וקשיות בינונית.
דבק חד צדדי אקרילי, נייר מייצב על צדו הלא 

דביק של הסרט למניעת עיוות בזמן היישום.
עמידות טובה ל UV, שחיקה, קורוזיה ולחות. 

שימושים: מתאים לאפליקציות חוץ ופנים. 
לאיטום מפני מים, אויר ואבק. למילוי מרווחים.

באריזת גליל

ALANTO EPDM
סרט הדבקה שחור ספוג EPDM, תאים סגורים. 

דבק חד צדדי אקרילי מחוזק.
עמידות מצוינת ל UV ולתנאי מזג אויר.

לאיטום כללי ויסודי ברמה גבוהה, מיוחד לתנאי 
סביבה עם טמפרטורה גבוהה וחשיפה לקרני השמש.

שימושים: לאיטום מפני מים, אויר ואבק, למילוי 
מרווחים.

באריזת גליל

כמות בקרטון/ מטר1.5 מ”מ עובירוחב מ”מ

10SC-3259-011050 גלילים / 2500 מטר

12SC-3259-011240 גלילים/ 2000 מטר

30SC-3259-013016 גלילים/ 800 מטר

50SC-3259-015010 גלילים/ 500 מטר

כמות בקרטון / מטר3 מ”מ עובירוחב מ”מ

20SC-3259-032025 גלילים/ 625 מטר

כמות בקרטון / מטר4.5 מ”מ עובירוחב מ”מ

8SC-3259-040860 גלילים/ 900 מטר

12SC-3259-041240 גלילים/ 600 מטר

15SC-3259-041532 גלילים/ 480 מטר

20SC-3259-042025 גלילים/ 375 מטר

25SC-3259-042520 גלילים/ 300 מטר

כמות בקרטון / מטר7.5 מ”מ עובירוחב מ”מ

16SC-3259-071630 גלילים / 300 מטר

40SC-3259-074016 גלילים / 160 מטר

כמות בקרטון/ מטר3 מ”מ עובירוחב מ”מ

15AL-EPDM-031564 גלילים / 640 מטר

20AL-EPDM-032048 גלילים/ 480 מטר

כמות בקרטון / מטר4 מ”מ עובירוחב מ”מ

20AL-EPDM-042048 גלילים/ 480 מטר

כמות בקרטון / מטר5 מ”מ עובירוחב מ”מ

15AL-EPDM-051564 גלילים/ 640 מטר

20AL-EPDM-052048 גלילים/ 480 מטר

25AL-EPDM-052538 גלילים/ 380 מטר

30AL-EPDM-053032 גלילים/ 320 מטר

50AL-EPDM-055010 גלילים/ 100 מטר

כמות בקרטון / מטר7 מ”מ עובירוחב מ”מ

40AL-EPDM-074024 גלילים/ 480 מטר

כמות בקרטון / מטר 8 מ”מ עובירוחב מ”מ

15AL-EPDM-0815S76 גלילים / 323 מטר

40AL-EPDM-084024 גלילים / 240 מטר

50AL-EPDM-085019 גלילים / 190 מטר

כמות בקרטון / מטר10 מ”מ עובירוחב מ”מ

15AL-EPDM-105064 גלילים / 640 מטר

20AL-EPDM-102024 גלילים / 240 מטר

40AL-EPDM-104024 גלילים / 240 מטר

50AL-EPDM-105024 גלילים / 240 מטר



LOHMANN 918
סרט ספוג PVC דו צדדי אקרילי, הידבקות ראשונית גבוהה. עמידות במזג אויר, 

טמפרטורה גבוהה ונמוכה, עמידות לוויברציות ולחות.
שימושים: לקיבוע ולהדבקה על מגוון רחב של משטחים חלקים ומחוספסים 

כגון: מראות, פסי דקור וכד’.

באריזת גליל

AFTC 5011
סרט הדבקה דו צדדי ספוג אקרילי, אפור. הידבקות מצוינת למגוון רחב של חומרים 

כגון: זכוכית, מתכת, פלסטיק וכד’.
עמידות גבוהה בפני וויברציות, UV, שחיקה וקורוזיה. עמידות טמפרטורה גבוהה.

SCAPA 2501
סרט בידוד PIB שחור, “מתאחה מעצמו”. עמידות מצויינת בתנאי מזג האויר, 

התאמה למגוון רחב של חומרים. 
שימושים: בידוד כבלי חשמל ותקשורת, הגנה מפני קורוזיה בצינורות מתכת, 

לאיטום והגנה כבלים בצלחות לווין ועוד.
מסופק באריזת ניילון לכל גליל, לשמירת המוצר.

באריזת גליל

SCAPA 2721
סרט סימון PVC באיכות גבוהה, חד צדדי עם דבק רגיש לחץ חזק במיוחד. לא קריע, 

עמידות גבוהה בפני שחיקה, קורוזיה ולחות.
שימושים: לסימון שבילים וסימוני רצפה שונים.

מסופק באריזת ניילון לכל גליל, לשמירת המוצר.
מגוון צבעים.

באריזת גליל

VELCRO®

סרט הצמדה ולקרו עם דבק ניתן להפרדה וקל לשימוש, תחליף לברגים, מסמרים ודבקים. 
מחזיק עד 500 גרם ל 20X20מ"מ.

VE-H&L-KIT-20B- קופסא זכר/נקבה שחור- סרט 20 מ"מ רוחב * 2.5 מטר אורך.
VE-H&L-STD-20B- קופסא זכר/נקבה שחור- סרט 20 מ"מ רוחב * 25 מטר אורך- ניתן לחתוך לפי דרישה.

כמות בקרטון/ מטר1 מ”מ עובירוחב מ”מ

9SC-0918-010933 גלילים/ 1650 מטר

12SC-0918-011225 גלילים/ 1250 מטר

15SC-0918-011520 גלילים/ 1000 מטר

19SC-0918-011916 גלילים/ 800 מטר

כמות בקרטון/ מטר1.2 מ”מ עובירוחב מ”מ

12AF-5011-12335 גלילים/ 165 מטר

15AF-5011-15334 גלילים/ 132 מטר

19AF-5011-19334 גלילים/ 132 מטר

38AF-5011-38333 גלילים/ 99 מטר

כמות בקרטון/ מטר0.50 מ”מ עובירוחב מ”מ

19SC-2501-1948 גלילים/ 480 מטר

25SC-2501-2536 גלילים/ 360 מטר

38SC-2501-3824 גלילים/ 240 מטר

כמות גלילים / קרטוןרוחב 50 מ”מצבע

SC-2721-5033B18שחור

SC-2721-5033BL18כחול

SC-2721-5033GR18ירוק

SC-2721-5033R18אדום

SC-2721-5033W18לבן

SC-2721-5033Y18צהוב

שימושים: להדבקת מגוון רחב של חומרים כגון: פרופילי 
אלומיניום, שלטים, צביעה בתנור וכד’.

באריזת גליל
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 PU700
קצף פוליאוריתן מתנפח חד מרכיבי מוכן לשימוש, מתקשה במהירות לדבק 

חזק מאוד. הידבקות מצוינת לבלוקים, אבן, לבנים ומגוון רחב של חומרים 
בבניין. יישום קל, נוח ונקי. ניתן לשימוש ביישומי פנים וחוץ.

שימושים: מיועד להתקנות פנים וחוץ של לבנים, אבן, בלוקים ומגוון רחב של 
חומרים בבניין. מחליף את המלט המסורתי, חוסך בעלות העבודה והזמן- 

אין צורך בערבוב, מים וחשמל. שינוע קל ונוח.

CO-PU700-700 מק”ט
מיכל 750 מ”ל
12 יח’ / קרטון

שמפניה

  SOUDABOND EASY GUN
דבק פוליאוריתן מוכן לשימוש, מהיר ייבוש )מוכן לטיפול לאחר שעה(. חוסך עד 30% בזמן העבודה. 
מיכל אחד מכסה התקנה של עד 14 מ"ר,ממלא משטחים לא אחידים, עמידות באש, מבודד תרמית 

ואקוסטית. בעל שסתום מיוחד השומר על טריות החומר.
שימושים: הדבקת פנלים מבודדים, לוחות גבס לקירות, הדבקת בלוקים, מילוי מרווחים וחללים.

SD-SB-EASY-750-GUN מק”ט
מיכל 750 מ”ל
12 יח’ / קרטון

שמפנייה

MA400
.IFTB עוגן כימי על בסיס פוליאסטר, מאפשר ערכי העמסה גבוהים. מאושר
ליישום בלבנים ובבלקים חלולים, לא מושפע מהתרחבות והתכווצות – ניתן 

ליישום בקצוות. 
שימושים: לשימוש בחומרים הנפוצים בבניין כגון: אבן, בטון, לבנים, בלוקים.

*מיקסר נרכש בנפרד

GB-MA400-410 מק”ט
תרמיל 410 מ”ל

12 יח’ / קרטון

MA300
.IFTB עוגן כימי על בסיס פוליאסטר, מאפשר ערכי העמסה גבוהים. מאושר
ליישום בלבנים ובבלקים חלולים, לא מושפע מהתרחבות והתכווצות – ניתן 

ליישום בקצוות. 
שימושים: לשימוש בחומרים הנפוצים בבניין כגון: אבן, בטון, לבנים, בלוקים.

*מיקסר נרכש בנפרד

GB-MA300-300 מק”ט
תרמיל 300 מ”ל

12 יח’ / קרטון

MontagePro 140
.140kg/m2 דבק מקצועי תחליף מסמרים, הידבקות ראשונית מצוינת של

שימושים: להדבקה יציבה של חומרים כבדים, ללא קיבוע מכני כגון: לוחות MDF ועמידי בערה, 
פנלים לקירות, קישוטים דקורטיבים, עץ, מתכת, אבן וכד’.

SD-MontagePro-W310 מק”ט
תרמיל 310 מ”ל 

12 יח’ / קרטון
לבן

תקן ישראלי 4004 חלק 1
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 Pro 45P
דבק פוליאוריתן חד מרכיבי מוכן לשימוש, ייבוש מהיר, עמידות מצויינת 

.D4 )DIN EN 204(למים
יישום קל ונוח, איכות מקצועית, חודר וממלא חללים.

שימושים: לשימוש פנימי וחיצוני, להדבקת מבנים ואלמנטים מעץ. להדבקת 
דשא סינטטי.

SD-T45-750 מק”ט
חרדליה 750 גר’ 

6 יח’ / קרטון
דבש

Purocol Express
דבק פוליאוריתן חד מרכיבי מוכן לשימוש באיכות מקצועית. 

ייבוש מהיר, חודר וממלא חללים, מתאים לפני שטח לא אחידים. עמידות 
מצויינת למים )D4 )DIN EN 204, ללא סולבנטים.

שימושים: לשימוש פנימי וחיצוני. להדבקת עץ כגון: ריהוט, דלתות, משקופי 
חלונות מבנים ואלמנטים מעץ  שונים. להדבקת חומרי בידוד, כולל פוליסטירן 

.)Polystyrene(

SD-PUROCOL-310EX מק”ט
תרמיל 310 מ”ל

12 יח’ / קרטון
שקוף

GE-2
דבק ציאנואקרילט, דליל ומהיר.

 EPDM, ,שימושים: רב שימושי, מתאים להדבקת חומרים קשיי הדבקה
.EVA, PVC

אריזת וואקום לשמירה על טריות המוצר
RY-GE2 מק”ט

בקבוק 20 גר’ / 50 גר’
24 יח’ / קרטון

שקוף

MP-2
דבק ציאנואקרילט, סמיך ומהיר. מגשר וממלא מרווחים במשטחים נקבוביים 

כמו עץ.
שימושים: רב שימושי, מתאים להדבקת מתכת, גומי, פלסטיק,עץ וכו’

אריזת וואקום לשמירה על טריות המוצר
RY-MP2 מק”ט

בקבוק 20 גר’ / 50 גר’
24 יח’ / קרטון

727
דבק ציאנואקרילט, דליל ומהיר.

שימושים: רב שימושי, באריזות בליסטר.

אריזת שפורפרת אלומיניום 5 גר’
ZJ-727-5 מק”ט
12 יח’ בבליסטר

72 בליסטרים / קרטון
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DV-2000
דבק חם EVA שקוף, סטיק קוטר 11.50 מ”מ. יישום באקדח יעודי. תוצרת אירופאית.

שימושים: לשימוש כללי על נייר / קרטון ועוד.

DV-2000 מק”ט
10 ק”ג / קרטון

DV-6000
דבק חם EVA מהיר צהבהב, סטיק קוטר 11.50 מ”מ. יישום באקדח יעודי. תוצרת אירופאית.

שימושים: לשימוש כללי ולהדבקת נייר, קרטון וכד’.

DV-6000 מק”ט
10 ק”ג / קרטון

DV-2600
דבק חם EVA צהבהב, סטיק קוטר 11.50 מ”מ. יישום באקדח יעודי. תוצרת אירופאית.

שימושים: לשימוש כללי ולמשטחים קשיי הדבקה כגון: למינציה, פלסטיק ועוד.

DV-2600 מק”ט
10 ק”ג / קרטון

PVC דבק ל - Liquid adhesive 42A
דבק על בסיס Vinyl Chloride מוכן לשימוש למילוי מרווחים והדבקה שך מוצרי PVC. מגיע עם 

מברשת המאפשרת יישום נוח וקל.

שימושים: הדבקה של צינורות PVC קשיחים ואביזרי PVC, מתאים לצינורות לחץ וצינורות ביוב, 
הדבקה של אביזרי PVC באפליקציות סניטריות.

SD-42A-250ML מק”ט
תרמיל 250 מ”ל

12 יח’ / קרטון
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525
דבק גרונג אנאירובי, לאיטום והדבקה בין תבריגי מתכת. מאושר לצנרות 

.)WRC/NSF( למי שתיה ,)DVGW, DIN-EN 751-1( גז
שימושים: לאטימה נגד גז, מים, LPG, שמן ועוד. 

מק”ט MS-525-Y צהוב
MS-525-W לבן
בקבוק 100 מ”ל

10 יח’ / קרטון

Cyberbond TM 44
דבק אנאירובי כחול, חוזק בינוני וסמיכות בינונית.

ניתן לפתיחה עם כלים רגילים.
שימושים: לאבטחת תברוגות.

CB-TM44-10 מק”ט
בקבוק 10 גר’ גמיש

20 יח’ / קרטון 

Cyberbond TM 66
דבק אנאירובי ירוק, חוזק גבוה ודליל.

שימושים: לאבטחת תברוגות וקיבוע תמידי.

CB-TM66-10 מק”ט
בקבוק 10 גר’ גמיש

20 יח’/ קרטון

Epofix 82A
דבק אפוקסי דו מרכיבי, מתייבש מהר וחזק מאוד.

שימושים: מתאים להדבקת מגוון רחב של חומרים, כגון: פורצלן, מתכות, 
עץ, קרמיקה, זכוכית, פלסטיק וכד’.

תרמיל  2K-Dual24 מ”ל
DV-EPO-82A מק”ט

12 יח / קרטון
שקוף

Deshe Bond
דבק פוליאוריתן דו מרכיבי חזק מאוד, עמידות מצויינת למים.

שימושים: להדבקת משטחי דשא סיננטי, טוף או משטחי גומי לרצפה. 

קיט 11.50 ק”ג:
CP-GRASS-A פח 10 קילו מק”ט A רכיב

CP-GRASS-B פח 1.5 קילו מק”ט B רכיב
ירוק



איטום ביטומני וסילרים
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1K אלסטיקוט 80 
חומר איטום ביטומני מועשר בפולימרים, חד מרכיבי ומשוריין בסיבים. 

מאפשר איטום בשכבה עבה במריחה אחת בלבד.
ניתן למריחה או התזה במכונה, אין צורך בערבוב, מוכן לשימוש. 

שימושים: לאיטום נגד מים ביסודות המבנה, במרפסות, חדרים רטובים, 
לוחות פוליסטירן וכד’. 

BR-1K-SF-25 מק”ט
פח 25 ק”ג

שחור
 Basement primer להכנת שטח יש להשתמש ב*

2K אלסטיקוט 80
חומר איטום ביטומני, דו-מרכיבי ללא סולבנטים ומשוריין בסיבים. 

מאפשר איטום בשכבה עבה במריחה אחת בלבד. הוספת אבקת מאיץ 
מקצרת את זמן התייבשות החומר. 

שימושים: לאיטום נגד מים ביסודות המבנה, במרפסות, חדרים רטובים, 
לוחות פוליסטירן וכד’. 

BR-2K-SF-32 מק”ט
קיט 32 ק”ג

מרכיב A 24 ק”ג
מרכיב B 8 ק”ג

שחור
  Basement primer להכנת שטח יש להשתמש ב*

BORNIT TRIANGLE TAPE
סרט ביטומן בצורת משולש, גמיש ועמיד לזמן רב. קל לחיתוך לפי האורך 

המבוקש, מתאים ליישום בצורה אנכית ואופקית. אין צורך ב”רולקה”.
שימושים: משמש ליצירת פינות בהצטלבויות אנכיות ומאוזנות בבניין, 

לפני שימוש בחומרים ביטומנים או בממברנות נוזליות לבידוד
.SBS, APP מתאים ליריעות איטום על בסיס

BR-TRIANGLE-25 מק”ט
25mmx25mm גליל בחתך

5 מטר בגליל
5 גלילים/ קרטון
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TEXELF M
 .PE יריעה ביטומנית דביקה מעצמה עם ציפוי

שימושים: לאיטום גגות קלים, קירות צמנט בורד, אנטי דראם ועוד. 
כאשר אין חשיפה לשמש.

TX-MXT-1000 מק”ט
יריעה עובי 1.5 מ”מ / רוחב 1.1 מטר / אורך 20 מטר

TEXELF AL
יריעה ביטומנית דביקה מעצמה עם ציפוי אלומיניום. עמידות טובה 

ל UV )שמש(.
שימושים: לאיטום גגות קלים, קירות צמנט בורד, אנטי דראם.

כאשר ישנה חשיפה לשמש.

BG-AXT-1000 מק”ט
יריעה עובי 1.5 מ”מ / רוחב 1 מטר / אורך 20 מטר

  PROTECT GUARD
סילר ואנטי גרפיטי דוחה מים ולכלוך למשטחים נקבוביים כגון: אבן, בטון, רעפים, 

.UV רצפות אבן, איטונג. עמיד
שימושים: לאיטום וסגירה של קירות ורצפות מפני מים, לכלוך, שומן וגרפיטי.

GU-PG-1L מק”ט
מיכל 1 ליטר

PROTECT GUARD HD
סילר ואנטי גרפיטי דוחה מים ולכלוך למשטחים לא נקבוביים כגון: שיש, מתכות, גרניט, קרמיקה. 

 ,UV עמיד
שימושים: לאיטום וסגירה של קירות ורצפות מפני מים, לכלוך, שומן וגרפיטי. מאפשר הליכה ונסיעה 

לאחר יישום החומר וייבושו.
 

GU-PGHD-1L מק”ט
מיכל 1 ליטר



אקוסטיקה
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TECSOUND FT55
בידוד אקוסטי לקולטנים - יריעה סינטטית לחסימת רעש 

משולבת צמר לבליעה ובידוד אקוסטי.
משקל 5.5 ק”ג/מ”ר כושר בידוד של dB25, ציפוי אלומיניום 

או בד.
 ISO 15665 עמידות בחום וקור, עומד בתקנים בינלאומיים

. ISO 140-3 -ו
שימושים: בידוד אקוסטי של קולטנים )צינורות ביוב( אופקיים 

ואנכיים.

יריעה 1.2 מטר * 5.5 מטר
TX-TS-FT55-PP ציפוי בד מק”ט

TX-TS-FT55-W ציפוי אלומיניום מק”ט

 TECSOUND SY50
בידוד אקוסטי בקירות גבס - יריעה פולימרית סינטטית דביקה מעצמה, 

לבידוד אקוסטי בבניין ותעשייה. בעלת צפיפות גבוהה, גמישות 
והתארכות. לחסימת רעש בין מחיצות פנים, אנטי-דראם ולהדבקה 

על לוחות גבס. 
שימושים: לבידוד אקוסטי בחדרי מוזיקה וקולנוע ביתי, אולמות קולנוע, 

בתי מלון, מועדוני לילה ובארים.
אנטי-דראם לפחי אלומיניום.

TX-TS-SY50 מק”ט
יריעה 1.22 מטר * 6.05 מטר 

   5kg/sqm משקל



חסיני אש
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SOUDAFOAM B1
קצף פוליאוריתן מתנפח חד מרכיבי מוכן לשימוש, קשה להדלקה וכבה 

 .Class B1 )DIN 4102-Part 1( מאליו תקן
שימושים: למילוי מרווחים בקירות, תקרה ורצפה באפליקציות בהן נדרש 

קצף עם תקן בערה. לבידוד תרמי במחסני ובמשאיות קירור.
התקנה וקיבוע חלונות ומשקופים. למילוי והדבקה של מבני מתכת והתקנת 

מערכות חשמל.
איטום פתחים בקונסטרוקציית גגות וליצירת חסם אקוסטי.

ליצירת שכבה אקוסטית במנועים, לשיפור בידוד תרמי במערכות קירור.

SD-FOAM-750-B1 מק”ט
מיכל 750 מ”ל
12 יח’/ קרטון

כחול

FIRE SILICONE B1 FR
חומר אטימה סיליקון ניטרלי עמיד בערה דרגה B1. ללא סולבנטים וריח. 
הידבקות מצויינת למגוון רחב של חומרים בבניין כגון: זכוכית, פלסטיקים, 

מתכות ועץ. יכולת התמתחות גבוהה. עמידות ל UV ולתנאי מזג אויר. 
עמידות לטמפרטרות גבוהות ונמוכות.

שימושים: לשימוש חיצוני ופנימי כאטם כמעכב בערה פאסיבי כגון: 
במסגרות חלונות ודלתות אש, תפרי התפשטות מעכבים בערה בבניין, 

חיבורים בבניין וכד’.

FIRECRYL FR
חומר אטימה ומילוי אקרילי עמיד בערה. לא מכיל סולבנטים, עמיד במים 
וניתן לצביעה לאחר הייבוש. ללא ריח, הידבקות מצוינת למגוון רחב של 

משטחים בבניין.
שימושים: לשימוש פנימי במערכות מעכבות בערה פאסיביות, כחומר 
אטימה ומילוי. כגון: במסגרות חלונות ודלתות אש, תפרי התפשטות 

מעכבים בערה בבניין, חיבורים בבניין וכד’.

SD-AC-W310-FR מק”ט
תרמיל 310 מ”ל

15 יח’/ קרטון
לבן 

FIRECEMENT HT
חומר אטימה סמיך עמיד טמפרטורה גבוהה עד 1500ºC. הידבקות מצוינת למגוון רחב 

של חומרים בבניין.
שימושים: לשימוש פנימי ולאיטום תנורים, כבשנים וארובות ולשימושים בהם יש צורך 

בעמידות בטמפרטורה גבוהה.

SD-FIRECEMENT-310 מק”ט
תרמיל 310 מ”ל 

15 יח’ / קרטון 
שחור 

תרמיל 310 מ”לצבע

SD-NS-W310-FRלבן

SD-NS-G310-FRאפור

15כמות בקרטון



תרסיסים

 CLEANER & DEGREASER

תרסיס ניקוי ומסיר שומנים חזק ומהיר התייבשות, לעבודות תחזוקה 
והרכבה שונות. ניתן לשימוש על מגוון רחב של פני שטח, כגון: מתכת, 

פלסטיקים, PVC וכד’. לא משאיר שיירים. 
מותאם לניקוי והסרת שומנים בחלקים מכניים, להכנת פני שטח לפני 

איטום והדבקה. 
שימושים: להסרת שאריות חומרי איטום רטובים )MS, PU, סילקון(. 

להסרת שאריות זפת, גריז ושעווה.

SD-C&D-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
שקוף 

  MULTI CLEANER
תרסיס קצף אוניברסלי לניקוי. הקצף עוזר לפרק לכלוך ומזהמים ואינו משאיר סימנים. 

לא מתפזר או מטפטף.
 ,PVC ,שימושים: מתאים לניקוי משטחים ורטיקליים )מאונכים(, כגון: זכוכית, אריחים, מראות

מטבחים, פנים רכב, טקסטיל, שטחים, ציוד משרדי וכו’.

SD-MultiC-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
לבן 
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MULTI SPRAY
תרסיס איכותי אוניברסלי המשלב 8 פעולות ב-1 : מפזר חלודה, משמש כחומר סיכה, מנקה, 

דוחה מים, שמן חודר, עמידות נגד קורוזיה, ספריי מגעים, עמידות בפני התכווצות. 
.360º מגן, מסיר לכלוך וגריז, ללא סיליקון, לשימוש פנימי וחיצוני, ניתן לשימוש ב

שימושים: לשימוש על ברגים, מנעולים, אומים, חלקים נעים, סרנים, צירים, שלשלאות, כבלים, 
כלי גינה וכד’.

SD-MultiS-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
לבן

SILICONE SPRAY
תרסיס שקוף עם חומר סיכה המבוסס על שמן סיליקון איכותי. משמן ודוחה דבק, מונע בלאי 
ובעל עמידות בפני חלודה וקורוזיה. דוחה מים ומבודד חשמלית. לשימוש פנימי וחיצוני, ניתן 

.360º לשימוש ב
מוריד חיכוך ומפחית שחיקה של חלקים מכניים. אידיאלי לשימוש כחומר סיכה קל בפלסטיקים 
וגומי כגון: דלתות הזזה ואיטומי גומי. מונע משקעי לכלוך וגריז ולכן מתאים לשימוש במסילות 

שונות. התרסיס יוצר שכבה דוחה מים ומגנה על חיווטי חוטים חשמליים ברכב, מנועים, 
מכסחות דשא וכד’ מלחות ורטיבות. מעניק לפלסטיק וגומי גימור מבריק, לא ניתן לצביעה,      

עמידות טמפרטורה                                                                                            

SD-Silicone-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
שקוף 

 -40 °C to +200 °C 
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SEALANT REMOVER
תרסיס מוכן לשימוש להסרת סליקון ו MS-Polymer יבשים. ניתן ליישום על מגוון פני שטח, 

כגון: אלומיניום, ציפויים, קרמיקה, לוחות למינציה, צבע ומס’ פלסטיקים.
. MS-Polymer  שימושים: להסרת שיירי ועודפי סיליקון ו

SD-SealantR-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
צהבהב-שקוף

ADHESIVE REMOVER

תערובת ממיס שקוף המתאים להסרת כתמי דבק טרי, לניקוי והסרת 
שומנים ממתכת.

שימושים: מסיר דבק ממקומות הקשים להגעה. מנקה מברשות, סכינים, 
מריות וכפות מריחה שונות. 

לא מתאים לפוליסטירן ופלקיגלס.

SD-AdhesiveR-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח/ קרטון
שקוף 

ALU ZINC SPRAY
תרסיס איכותי של תרכובת אלומיניום-אבץ, מעניק שכבת ציפוי מבריקה. עמידות טובה נגד 

פגיעות מכניות, שפשופים ושחיקה. מוצר אקונומי, יעיל ואמין. 
שימושים: מתאים גם להלחמת נקודות. מוליך חשמלי טוב, ניתן לשימוש על חלודה. 

מגן על מתכת, אבץ ופלדה מפני חלודה. לגשרים בביוב, ולחיבורי ריתוכים.

SD-AluZinc-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
צבע אלומיניום-כסוף

ZINC SPRAY
תרסיס אבץ איכותי עם מרכיב אבץ בתוכו )98%(. שכבת ציפוי מט. עמידות טובה נגד פגיעות 

מכניות, שפשופים ושחיקה. מוצר אקונומי, יעיל ואמין. 
שימושים: מתאים גם להלחמת נקודות. מוליך חשמלי טוב, ניתן לשימוש על חלודה. 

מגן על מתכת, אבץ ופלדה מפני חלודה. לגשרים בביוב, ולחיבורי ריתוכים.

SD-Zinc-Spray מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
אפור מט



תרסיסים

UNDERBODY SPRAY
תרסיס גומי אלסטי מוכן לשימוש לציפוי והגנה של מרכב התחתון של הרכב.

מגן מפני קורוזיה, לחות, פגיעת אבנים וחצץ. ניתן לצביעה. בעל כושר הדבקה מעולה למשטח 
הרכב ובעל מאפיינים של ספיגת רעש.

ET-SPRAY-UNDERBODY מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון

COLOR SPRAY

תרסיס צבע איכותי מהיר ייבוש על בסיס אקרילי ידידותי לסביבה ואינו מזיק לאוזון. מתאים 
לשימוש בתנאי חוץ ופנים, עמיד UV, מתייבש במהירות ולא נוזל גם בשימוש על משטחים 

אנכיים. בעל יכולת לכיסוי מלא גם על משטחים עם צבע מנוגד. לצביעת מגוון רחב של 
משטחים כמו: מתכת, אלומיניום, פלסטיק, עץ, זכוכית, אבן, בטון ועוד.

ET-SPRAY-COLOR מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח/ קרטון
 RAL כ 36 צבעים עפ"י קטלוג

ועוד כ-4 צבעים זוהרים.

METALIC COLOR SPRAY
תרסיס צבע מטאלי איכותי מהיר ייבוש על בסיס אקרילי ידידותי לסביבה ואינו מזיק לאוזון. 
מתאים לתנאי חוץ ופנים, עמיד UV, מתייבש במהירות ולא נוזל גם בשימוש על משטחים 

אנכיים. בעל יכולת לכיסוי מלא גם על משטחים עם צבע מנוגד. לצביעת מגוון רחב של 
משטחים כמו: מתכת, אלומיניום, פלסטיק, עץ, זכוכית, אבן, בטון ועוד.

ET-SPRAY-COLORM מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח/ קרטון
זמין בצבעים: זהב בהיר, כסף, אדום מטאלי, כחול מטאלי, שחור מטאלי, נחושת, זהב עשיר, 

ניקל

HIGH TEMP SPRAY
תרסיס צבע איכותי מהיר ייבוש על בסיס אקרילי. עמיד טמפרטורה עד כ 350°C+, מתאים 
לשימוש בתנאי חוץ ופנים, עמיד UV, מתייבש במהירות ולא נוזל גם בשימוש על משטחים 
אנכיים. בעל יכולת לכיסוי מלא גם על משטחים עם צבע מנוגד. לשימוש בצינורות חימום, 

ארובות, תנורים, גרילים, אח וכו'. ולצביעת מגוון רחב של משטחים כמו: מתכת, אלומיניום, 
פלסטיק, עץ, זכוכית, אבן, בטון ועוד.

ET-SPRAY-HT מק”ט
תרסיס 400 מ”ל

6 יח’ / קרטון
שחור, אדום, כסף, לבן, חום
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BASEMENT PRIMER
פריימר ביטומני לא מכיל סולבנטים, לא מזהם. הידבקות מצויינת לבטון, חומרי בניין, טיח וגבס. 

הפריימר חודר לפני השטח ומאחד אותו, מתייבש במהירות. לאחר הייבוש שכבת הפריימר דקה 
ומבטיחה ייבוש מהיר של האלסטיקוט 80 )שכבה עבה(.

 .2K -1 וK 80 שימושים: משמש להכנת השטח לפני שימוש באלסטיקוט

BR-BP-10 פח 10 ליטר מק”ט
BR-BP-25 דלי 25 ליטר מק”ט

שחור

EPDM PRIMER
 .EPDM CladSeal Trelleborg פריימר להכנת פני השטח לפני יישום מערכת איטום

הידבקות מצויינת לבטון, חומרי בניין, טיח וגבס. הפריימר חודר לפני השטח ומאחד אותו, 
מתייבש במהירות.

SO-P מק”ט
פח 5 ליטר

שחור

PROTECT GUARD SPRAY
סדרת תרסיסי סילר דוחה מים, שמן ולכלוך,למניעת כתמים, לניקוי והגנה לטווח ארוך.קלים 

ומוכנים לשימוש.

תרסיס 750 מ"ל
שקוף

BUTYL PRIMER
פריימר להכנת פני השטח לפני יישום מערכת איטום BUTYL. הידבקות מצויינת לבטון, 

חומרי בניין, טיח וגבס. הפריימר חודר לפני השטח ומאחד אותו, מתייבש במהירות.

SC-P מק”ט
פח 5 ליטר

שחור

PRIMER 100
פריימר על בסיס פוליאוריתן אוניברסלי למשטחים נקבוביים. נוזלי, יישום קל. מתאים לכל 

חומרי האיטום הפליאוריתנים. 
שימושים: לשימוש הכנת פני שטח בתפרי התפשטות בבניין, פני שטח של מרווחים נקבוביים 

עם חשיפה גדולה למים. 

SD-PRIMER-100N מק”ט
מיכל אלומיניום 500 מ”ל

שקוף

שימושיםמק"ט

GU-PGMG-ECO-750 לשיש וגרניט

GU-PGSC-750לאבן

GU-PG-WOOD-750לניקוי וחידוש עץ

GU-PG-PVC-75PVC לניקוי וחידוש

GU-TC-GS-75לניקוי בדים

פריימרים וחומרי ניקוי



פריימרים וחומרי ניקוי
PRIMER 150

פריימר להכנת פני שטח לפני יישום חומרי איטום משחתיים כגון: סיליקון ו MS-Polymer ודבקים. נוזלי, 
יישום קל. 

שימושים: לשימוש הכנת פני שטח בתפרי התפשטות בבניין, פני שטח של מרווחים נקבוביים עם 
חשיפה גדולה למים. 

SD-PRIMER-150 מק”ט
מיכל אלומיניום 500 מ”ל

שקוף 

ALUPREP
פריימר מיוחד אשר משנה זמנית את מתח הפנים של פרופילי אלומיניום צבועים, מצופים לכה או 

אנודייז, בכך משפר את הידבקות הסיליקון או חומרי איטום שונים. מתייבש במהירות, מותאם לפני שטח 
רבים המצופים בלכה. 

שימושים: מותאם למגוון רחב של פלסטיקים ומתכות. ניתן לשימוש גם כמנקה סיליקון רטוב. 

SD-ALUPREP-250 מק”ט
מיכל אלומיניום 250 מ”ל

שקוף

SURFACE ACTIVATOR
חומר המאיץ פני שטח לא נקבוביים, מנקה ומסיר שומן. 

בכך משיג הידבקות של חומרים טובה יותר לפני שטח בעייתיים.

SD-ACT-500 מק”ט
מיכל אלומיניום 500 מ”ל

שקוף 

SWIPEX
 ,MS POLYMER ,מגבוני ניקוי לחים מקצועיים, לניקוי חומרי איטום רטובים כגון: סיליקון, פוליאוריתן

שאריות דבק, גריז ושמן מכלי עבודה, ידיים או מגוון משטחים. 
מכיל חומר הגנה לידיים למניעת יובש. 
מתאים במיוחד לניקוי בגמר העבודה. 

SD-SWIPEX-80 מק”ט
מיכל פלסטיק 

80 מגבונים בגודל XL 20x30 ס”מ

SWIPEX HAND CLEANER
נוזל ניקוי ידיים מקצועי, לניקוי לכלוך, סיליקון, פוליאוריתן, MS POLYMER, שאריות דבק, צבע ושמן  

מכיל חומר הגנה ולחות לידיים למניעת יובש. 

SD-SWIPEX-1L מק”ט
בקבוק עם משאבה  
1 ליטר בצבע אדום

SILICONE REMOVER SR52
ג'ל מסיר סיליקון יבש. החומר ממיס את הסיליקון ואינו משאיר שיירים על המשטח. מתאים לשימוש 

אופקי או אנכי ומותאם למגוון רחב של משטחים כמו: זכוכית, מתכת, קרמיקה ופורצלן. לאחר השימוש 
יש לשטוף עם מים את המשטח.

ET-SR52-80ML מק”ט
שפופרת 80 מ"ל
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אקדח ידני לתרמילים
אקדח מתכת ידני מקצועי לתרמילים, תוצרת חברת PC COX. מתאים לכל סוגי התרמילים 

המכילים דבקים, עיגון כימי, חומרי מילוי ואיטום.

לאריזת תרמיל 310 מ”ל
PC-GUN-310M מק”ט

אקדח פניאומטי לתרמילים
 .PC COX אקדח מתכת פניאומטי )מופעל עם לחץ אויר( מקצועי לתרמילים, תוצרת חברת
מתאים ליישום תעשייתי מהיר, אמין ויעיל. לכל סוגי התרמילים המכילים דבקים, עיגון כימי,

חומרי איטום ומילוי.

לאריזת תרמיל 310 מ”ל 
PC-GUN-310P מק”ט

אקדח ידני לשרוולים
 .PC COX אקדח מתכת ידני מקצועי לשרוולים, תוצרת חברת

מתאים לכל סוגי השרוולים המכילים חומרי מילוי ואיטום.

לאריזת שרוול 600 מ”ל
PC-GUN-600M מק”ט

אקדח פניאומטי לשרוולים 
 .PC COX אקדח מתכת פניאומטי )מופעל עם לחץ אויר( מקצועי לשרוולים, תוצרת חברת
מתאים ליישום תעשייתי מהיר, אמין ויעיל. לכל סוגי השרוולים המכילים חומרי איטום ומילוי.

לאריזת שרוול 600 מ”ל 
PC-GUN-600P מק”ט

אקדח דבק חם תעשייתי
אקדח דבק חם תעשייתי מקצועי, וסת טמפרטורות, וסת כמות הוצאת הדבק ואחיזה נוחה. 

שימושים: לשימוש והתכה של נרות דבק חם מכל הסוגים.

DV-2250K מק”ט
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פרופילי גיבוי
ספוג פוליאתילן עגול, מיועד ליישום בתפרי התפשטות כתמיכה ומילוי 

לחומר איטום משחתי.

ניילון לעיטוף )סטרץ(
ניילון איכותי לעיטוף מוצרים ומשטחים לשם אריזת משטחים, הגנה מפני פגיעות, לכלוך, 

רטיבות ועוד. מאגד מוצרים על משטח ושומר על יציבות ובטיחות המשטח.

גליל 20 מיקרון / רוחב 50 ס”מ / 1.8 ק”ג
EL-20S-1.8C מק”ט

גליל 23 מיקרון / רוחב 50 ס”מ / 1.8 ק”ג
 EL-23S-1.8C מק”ט

מכשיר החלקת סיליקון 
מכשיר להחלקת סיליקון בתפרים. לגימור חלק ומקצועי.

SD-GLATTFIX מק”ט

מגרדת להסרת חומרי איטום
מגרדת ידידותית למשתמש, לגירוד חומרי איטום ייבשים שונים. 

מיוצר מחומר מיוחד כדי למנוע נזק למשטח.
SD-MULTITOOL מק”ט

גלגלת ידנית
גלגלת על בסיס מתכת ו PVC קשיח ללחיצת יריעות בהדבקה עצמית, סרטים בוטיליים, סרטי 

הדבקה ושימושים שונים נוספים.

SD-ROLLER מק”ט

מטר / גלילמק”טקוטר מ”מ

30DV-PG-3050

35DV-PG-3550

40DV-PG-4050

45DV-PG-4550

50DV-PG-50N50

מטר / גלילמק”טקוטר מ”מ

10DV-PG-10170

12DV-PG-12170

15DV-PG-15N125

20DV-PG-20N90

25DV-PG-2550

אקדח לקצף פוליאוריתן מתנפח
אקדח מתכת מקצועי לשימוש מאסיבי. מותאם לקצף פוליאוריתן מתנפח באקדח ולחומרי ניקוי. 

אמין ויעיל.

SD-FOAM-GUN מק”ט
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דבטק דבקים טכנולוגים בע”מ
אלכסנדר ינאי 19, א.ת סגולה פ”ת

טל. 03-9306694         פקס. 03-9043717
Sales@devtec.co.il
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