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Ref.47.MGL111495
Super cola p/metal e plás cos 20g

Ref.47.MSS581242

Ref.47.MSS641270

Fixador de roscas de média resistência Azul 50g
. Cola, veda e ﬁxa uniões aparafusadas,
peças de junção, rolamentos e uniões de
tubos, de forma simples, segura e
duradoura
. Subs tui os métodos de ﬁxação
convencionais como contrapinos, anéis
elás cos e anilhas

Fixador de roscas de alta resistência Verde 50g
. Cola, veda e ﬁxa uniões aparafusadas,
peças de junção, rolamentos e uniões de
tubos, de forma simples, segura e
duradoura
. Subs tui os métodos de ﬁxação
convencionais como contrapinos, anéis
elás cos e anilhas

Ref.47.MBL630641

Ref.47.MBL690638

Fixador de rolamentos média resistência Amarelo 50g
. Rolamentos, Casquilhos, Veios e Cubos
. Rápido endurecimento
. Resistente a muitos agentes
. Resistência muito elevada, mesmo em
peças de junção ligeiramente oleadas
. Baixa viscosidade

Fixador de rolamentos alta resistência Verde 50g
. Rolamentos, Casquilhos, Veios e Cubos
. Rápido endurecimento
. Resistente a muitos agentes
. Resistência muito elevada, mesmo em
peças de junção ligeiramente oleadas
. Baixa viscosidade

www.euroextras.pt

Ref.47.MGL150424
Super cola universal 20g
. Para a aplicação nos mais diversos
materiais

Ref.47.MSKK1BK
Cola p/Espelhos retrovisores interiores 2g
. Kit de cola especial altamente resistente
para a colagem directa de retrovisores ao
pára-brisa
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Ref.47.MSPKSY400

Ref.47.MSPSILY400

Ref.47.MSPWFY400

Spray para correntes e cabos - 400ml
. Totalmente sinté co, transparente e
ﬂuido, com elevado efeito de lubriﬁcação
de longo prazo
. Penetra nas correntes e cabos de arame
também pelo lado de dentro
. Com uma resistência térmica de -15°C a
+250°C

Spray de Silicone - 400ml
. Produto de protecção, deslizante,
an aglomerante e de conservação sem
gordura para plás cos, madeira, borracha
e metais

Spray de massa branca - 400ml
. Mul usos e repelente da água com
lubriﬁcantes de lí o brancos
. Muito aderente, sem desprendimento da
película lubriﬁcante
. Lubriﬁca todas as peças metálicas, móveis
e super cies de deslize
. Aplicável também em plás cos técnicos

Ref.47.MIXM56BK
Kit de reparação de Metal 56g
. Repara ori cios defeituosos, fendas e
roscas par das em metal
. Resiste a temperaturas até +180°C, em
curta duração até +300°C
. Para reparações no local

Ref.47.MIXA56

Ref.47.MCOD500

Kit de reparação de Alumínio 56g
. Repara ori cios defeituosos, fendas e
roscas par das em alumínio
. Resiste a temperaturas até +180°C, em
curta duração até +300°C
. Para reparações no local

Massa de Cobre em lata 500g
. Suporta temperaturas de -30°C a +1300°C
. Elevada resistência à pressão
. Boa condu vidade eléctrica
. Excelente efeito lubriﬁcante e
an aglomerante
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Ref.47.MSIST80BK

Ref.47.MSIRT80BK

Ref.47.MSITT80BK

Massa de silicone em Bisnaga - Preto 85g
. Massa vedante monocomponente
. Vulcaniza à temperatura ambiente
. Excepcional resistência a temperaturas
frias, quentes e ao envelhecimento
. Resistente a temperaturas até +300°C

Massa de silicone em Bisnaga - Vermelha
85g
. Massa vedante monocomponente
. Vulcaniza à temperatura ambiente
. Excepcional resistência a temperaturas
frias, quentes e ao envelhecimento
. Resistente a temperaturas até +300°C

Massa de silicone em Bisnaga Transparente 85g
. Massa vedante monocomponente
. Vulcaniza à temperatura ambiente
. Excepcional resistência a temperaturas
frias, quentes e ao envelhecimento
. Resistente a temperaturas até +300°C

Ref.47.MSKK290
Cola para para-brisas em cartucho - 420g
. Selante e cola monocomponente,
permanentemente elás co
. Nova tecnologia de polímero MS (alia as
vantagens de diferentes selantes e colas,
como PUR, silicone, acrilatos e borracha de
bu lo num único)
. Sem silicone nem halogéneo

Ref.47.MSISK200
Massa de silicone cartucho automá co Preto 200ml
. Massa vedante monocomponente
. Vulcaniza à temperatura ambiente
. Excepcional resistência a temperaturas
frias, quentes e ao envelhecimento
. Resistente a temperaturas até +300°C
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Ref.47.MPOLS25

Ref.47.MPOS25BK

Ref.47.MPUS25

Cola de 2 componentes Universal 30" 25g
. Fixação em trinta minutos
. Também pode ser u lizada como massa
de enchimento
. Fornecida com bico e luva de protecção

Cola de 2 componentes Universal 5" - 25g
. Fixação em cinco minutos
. Também pode ser u lizada como massa
de enchimento
. Fornecida com bico e luva de protecção

Cola de 2 componentes p/termoplás cos
- 25g
. Fixação em um minuto
. Fornecida com bico e luva de protecção

Ref.47.MRTE125
Toalhetes de limpeza
. Elimina os resíduos mais entranhados de:
massas lubriﬁcantes, resinas, óleos,
fuligem, lubriﬁcantes, pinturas e restos de
vernizes, nta de marcadores e de
esferográﬁcas, restos de cola, nico na, etc
. Balde de 125 unidades

Ref.47.MMTM10N
Bico padrão para misturador
. Embalagem de 10 unidades
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