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TISZTÍTÁS

SMT-1100 | AVERY SURFACE CLEANER
Olyan univerzális tisztítószert keres, ami nem hagy nyomot a felületen? 
Az Avery Surface Cleaner egy nagyteljesítményű tisztítószer, amivel 
minden szennyeződés egy mozdulattal eltávolítható, legyen az piszok, 
wax, tectyl, szilikon, szilikon spray, stb. Ez a felhasználóbarát termék 
kisebb ragasztónyomok eltávolítására is alkalmas.

SMT-1125 | FUSION EPIC ORANGE, 3,8 L-ES SMT-1133 | CSAPSMT-1126 | HEXIS SHAG CLEANER 1L SMT-1134 | ADAGOLÓ PUMPA

SMT-1113 | AVERY SUPREME           
WRAP CARE CLEANER / 946ML
Általános tisztítószer rendszeres használatra 
- eltávolítja a piszkot, enyhe szennyeződése-
ket, ujjlenyomatokat a fóliáról.

SMT-1114 | AVERY SUPREME 
WRAP CARE POWER CLEANER 
 / 946ML
Extra erős tisztítószer a makacsabb szeny-
nyeződésekhez, mint például a madárürü-
lék, kátrány- és gyantafoltok.

SMT-1115 | AVERY SUPREME 
WRAP CARE SEALANT / 946ML
Védőréteget hoz létre a fólia felületén, így 
a szennyeződések, a madárürülék és a fa-
gyanta könnyebben eltávolítható.

SMT-1132 | ORGANIC SURFACE 
CLEANER 5L
Az SMT-1130 Organic Surface Cleaner gaz-
daságosabb, 5 literes kiszerelésű változata.

SMT-1101 | AVERY ADHESIVE REMOVER
Nem állítjuk, hogy olcsó, de működik. Az Avery Adhesive Remover egy 
olyan magas teljesítményű tisztítószer, amivel biztosra veheti, hogy a 
fólia eltávolítása után nem marad ragasztó a felületen.

Kimondottan üveg-, karosszériavédő- és autócsomagoló fóliák ragasztó-
inak feloldásához fejlesztett ragasztóeltávolító folyadék. Felpermetezés 
után a Fusion Epic Orange elkezdi lebontani a ragasztóanyagot. A recep-
túra nem tartalmaz alkoholt, ammóniát vagy formaldehidet, valamint olajat 
sem, ezzel elkerülve a felület zsírosodását. 3,8 L kiszerelés. 

Csap az öt literes kiszerelésű Organic Surface Cleaner kannáihoz. 
Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

A Hexis autócsomagoló fóliák telepítése előtt kizárólag a Hexis Shag 
Cleanert  szabad használni, ugyanis ez az egyetlen tisztítófolyadék, 
ami kompatiblis a Hexis fólia ragasztójával.

Adagoló pumpa az öt literes kiszerelésű  
Organic Surface Cleaner kannáihoz.  
Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

SMT-1130 | ORGANIC SURFACE CLEANER 0,75L
Az Organic Cleaner tisztítószereket azért terveztük, hogy az iparban jelenleg használt, az embe-
ri egészségre erősen ártalmas szerek helyett egy olyan lehetőséget kínáljunk, ami lényegesen 
kevésbé egészségkárosító összetevőkből áll, valamint összetevőiknek gyártása és a keletkezett 
hulladék kevésbé károsítja a környezetet. Koncentrált, magas etanoltartalmú felületi tisztítószer, 
makacs szennyeződések eltávolításához.

SMT-1131 | ORGANIC FILM 
CLEANER 0,75L
A koncentrált Surface Cleaner oldat 1:1 
arányban hígított változata, főként telepítés 
utáni fólia felület tisztításhoz, vagy nedves 
telepítési eljárások előtti felülettisztításhoz.
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SMT-1202 | SZÉNACÉL PENGE 
VICTORY PENGÉZŐBE
25 db/csomag, 15 cm. Kétélű, gazdaságos 
szénacél penge az SMT-1200-as  termékhez.

SMT-1119 | YELLOTOOLS  
NANOEX 250ML
PH-semleges tisztító folyadék, amely feloldja 
a különböző bevonatokat, melyek csökkent-
hetik a fóliák tapadásának hatékonyságát.

SMT-1213 | MŰANYAG 
PENGÉZŐ
Műanyag nyél bármely 1”-es pengéhez.

SMT-1205 | SZÉNACÉL PENGE 
VICTORY PENGÉZŐBE
10 db/csomag, 8 cm. Kétélű, gazdaságos 
szénacél penge az SMT-1201-es termékhez. 

SMT-1210 | HEAVY DUTY RAZOR
Fémtokos, 4 cm-es pengéző.

SMT-1200 | VICTORY PENGÉZŐ 
EGYENES 150MM
Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen el 
profi eszközöket használni! A világ vezető  
profi pengézője 15 cm-es, egyenes fejjel ren-
delkezik. 

SMT-1212 | MŰANYAG PENGE
Műanyag penge az SMT-1210-es esz-
közhöz. Tökéletesen használható sérü-
lékeny felületekről történő ragasztó- és  
fóliaeltávolításra. 100 darabos csomag.

SMT-1211 | SZÉNACÉL PENGE
Egyélű szénacél penge az SMT-1210-hez és 
SMT-1213-hoz. 100 darabos csomag.

SMT-1201 | VICTORY PENGÉZŐ 
80MM
8 cm széles, professzionális pengéző, ablak-
tisztításhoz. Méreténél fogva ideális autóüve-
gek tisztításához.

SMT-1307 | FUSION CHANNEL 
SQUEEGEE BLUE 15CM
Magas minőségű alapanyagokból gyártott le-
húzó gumibetét, 15 cm hosszú, kék színű.

Keménység: 94. 

SMT-1309 | FUSION CHANNEL 
SQUEEGEE ORANGE 15CM
Magas minőségű alapanyagokból gyártott le-
húzó gumibetét, 15 cm hosszú, narancs színű. 

Keménység: 85.

SMT-1308 | FUSION CHANNEL 
SQUEEGEE BLUE 45CM
Magas minőségű alapanyagokból gyártott 
lehúzó gumibetét, 45 cm hosszú, kék színű.

Keménység: 94. 

SMT-1310 | FUSION CHANNEL 
SQUEEGEE ORANGE 45CM
Magas minőségű alapanyagokból gyártott le-
húzó gumibetét, 45 cm hosszú, narancs színű. 

Keménység: 85.

SMT-3141 | GATOR BLADE I
Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag esz-
köz, ergonomikus markolattal. 

SMT-3142 | GATOR BLADE II
Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag esz-
köz, ergonomikus markolattal. 

SMT-1407 | HEXIS SOFT SCRAPER
Puha, dörzsölő felületű kendő, tisztításhoz és 
ragasztóeltávolításhoz. Méretre vágható, 10 db/
csomag.

SMT-1406 | HEXIS PROFI GYURMA 
TISZTÍTÁSHOZ
A felületbe égett szennyeződések teljesen 
karcmentes eltávolítására szolgáló autós 
gyurma. 
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SMT-1303 | UNGER LEHÚZÓ 45 CM
Kb. 45-cm-es rozsdamentes acél csatorna 
és puha gumi kasírozó.

SMT-1300 | UNGER PRO NYÉL
Univerzális, gumibevonatú nyél. Számos  
eltérő pengével használható: Clear Max, Blue 
Max, Blue Squeegee Blade, illetve egyéb  
hagyományos, rozsdamentes acél csatornájú 
és puha gumibetétű kasírozók.

SMT-1306 | UNGER LEHÚZÓ 30 CM
Kb. 30-cm-es rozsdamentes acél csatorna 
és puha gumi kasírozó.

SMT-1404 | PATENTKISZEDŐ KÉSZLET 5 DB  
SMT-1405 | PATENTKISZEDŐ KÉSZLET 11 DB
5 és 11 részes, műanyag, patentkiszedő készlet

SMT-1304 | GUMIBETÉT  
LEHÚZÓBA, 3,5 M
Gumibetét UNGER lehúzókba, ablaktisztí-
táshoz, nem pedig telepítéshez.

SMT-1301 | ERGONOMIKUS  
UNGER  PRO NYÉL
Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen el 
profi eszközöket használni! A világ vezető 
profi pengézője 15 cm-es, egyenes fejjel ren-
delkezik.

SMT-1305 | UNGER LEHÚZÓ 20 CM
Kb. 20-cm-es rozsdamentes acél csatorna és 
puha gumi kasírozó.

SMT-1302 | UNGER LEHÚZÓ 15 CM
Kb. 15-cm-es rozsdamentes acél csatorna és 
puha gumi kasírozó.

SMT-3268 | YELLOTOOLS  
YELLOBLADE HANDLE MINI
Ha nehezen hozzáférhető helyről, vagy kisebb 
feliratot kell leszedni, akkor óriási segítség ez 
az apró eszköz. SMT-3269-hez.

SMT-3267 | YELLOTOOLS  
YELLOBLADE ORANGE
Jól csúsztatható kaparópenge, mely kellő-
en puha ahhoz, hogy a fényezést ne sértse.  
Tökéletesen illeszkedik az SMT-3266 nyélbe. 

SMT-3269 | YELLOTOOLS  
YELLOBLADE MINI
Betét kisebb feliratok lekaparására, tökélete-
sen illeszkedik az SMT-3268-ba, nem sérti a 
fényezést, 4 éle van. 

SMT-3266 | YELLOTOOLS  
YELLOBLADE HANDLE NYÉL
Végre egy vinil leszedésére gyártott kasírozó nyéllel, kényelmesebb és 
gyorsabb eltávolítást tesz lehetővé. SMT-3267-hez.

SMT-1400B | 3M MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ
Mosható, újra felhasználható és antisztatikus kendő erős portalanító tulaj-
donsággal. Eltérő színekben kapható, így könnyű megkülönböztetni az eltérő 
munkafázisokhoz tartozó törlőkendőket.

• SMT-1400G 
• SMT-1400R 
• SMT-1400Y

SMT-1410 | DOORHANDLE  
REMOVER KILINCSELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZ-
KÖZ
A DoorHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz az ajtófogantyúk eltá-
volításához.

SMT-1411 | GRABHANDLE REMOVER, KAPASZ-
KODÓELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZKÖZ
A GrabHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz a kapaszkodók eltá-
volításához.
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SMT- 2103 | OLFA ES-1/GREEN
Törődik a környezettel? Minden műanyag al-
katrész 100%-ban újrahasznosított anyagból 
készül.

TIPP: Ez a kés vastagabb műanyag tokkal 
rendelkezik, így elcsúsztatható a fólián, ami 
csomagoláskor nagyon hasznos tulajdonság.

SMT-2100 | OLFA SILVER 2
Rozsdamentes acél tokozású, univerzális 
kés minden műhelybe. Jobb- vagy balkezes 
használatra kifejlesztve.

SMT-2111 | NT PRO A-1
Számos telepítő úgy tartja, ez a legprofibb 
kés, ami kapható. A pontosságot segítendő, a 
penge fél szegmensenként mozgatható.

SMT-2104 | OLFA 180 BLACK
Kis igénybevételű vágásokhoz fejlesztett, 
acél tokozású kés.

SMT- 2101 | OLFA XA-1
Ergonomikus kés gumibevonatú nyéllel.

SMT-2105 | OLFA PA-2
Soha ne maradjon penge nélkül! Ez a 9 mm-es, 
többpengés kés akár 5 pengét is tartalmazhat – 
ez 65 vágóelem.

TIPP: Az állványzaton állva vagy kötélen  
lógva nagyon jól jöhet egy többpengéjű kés.

SMT- 2102 | OLFA SPC-1
Mindig a kocsiban felejti a kést? Próbálja ki ezt 
a gazdaságos, műanyag nyelű terméket.

SMT-2113 | OLFA A2 KÉS
Általános funkciójú acélházas vágóeszköz, 
műanyag markolatában gumi betéttel. Fém 
zsebcsíptetővel és pengetörővel.

SMT-2408 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 50 CM 
SMT-2409 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 150 CM
Speciális kialakítású alumínium vonalzó, amely védi a vonalzót leszorító kezet az esetleges 
vágásoktól. Az alja gumival borított, megakadályozva a vonalzó elcsúszását. 

SMT-2110 | NT PMGA-EVO 2
Nem szereti az OLFA-t? Van alternatívánk: 9 mm-es kés rozsdamentes tokozással.

PPF

SMT-2114 | NT A553P 
Több pengét lehet rögzíteni a markolatban,  
így nem kell munka közben szétszedni a kést 
penge cserélésekor. 
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SMT-2200 | LUTZ TITAN BLADE 60°
Speciális titánium élű penge Solingenből, 60°-os éllel. A legélesebb penge az iparban, kimondottan 
javasolt karosszériavédő fóliák vágásához, de minden vágás szebb, precízebb és professzionális-
abb lesz ezzel a pengével. 10 darabos csomag. 

TIPP: Számos telepítő azért szereti, mert még meleg állapotban sem gyűri a fóliát vágásnál.  
Ha egyszer kipróbálja, minden más pengéről elfeledkezhet. 

SMT-2201 | LUTZ TITAN BLADE 30°
30°-os penge, mely nagyon finom nyomással történő vágást tesz lehetővé, valamint nagyon könnyen 
lehet ívelt vágásokat ejteni vele a kis találkozási szög miatt. Elsősorban precíziós vágásokhoz java-
soljuk, 10 db penge egy csomagban. 

TIPP: A legnépszerűbb pengénk, kővédő fóliák vágásához ideális, mivel könnyen lehet karcolni  
a felületet egyenlő nyomással, valamint íveket végigvezetni a kis felfekvési szög miatt. 

SMT-2130 | YELLOTOOLS  
FINGERTIP KNIFEPEN
Speciális kés, ujjra húzva preciziós  
vágásokat tesz lehetővé. 

SMT-2206 | OLFA CS EXCEL 
BLACK PENGE
Exkluzív kialakítás a maximális vágási teljesít-
ményért. 50 darabos csomag.

SMT-2208 | YELLOTOOLS  
TITANBLADES BODYGUARD
Extra éles titán pótpenge a YelloTools-tól, 
SMT-2123-hoz, 10 db/csomag.

SMT-2204 | PENGE  
AZ SMT-2120-BA, 10DB/DOBOZ
Az Avery Snitty vinilvágóba való penge. 

SMT-2120 | AVERY SNITTY
A Snitty egy kompakt vágóeszköz öntapadó 
anyagok vágásához.

SMT-2123 | BODYGUARD KNIFE  
TEFLON KÉS
A tökéletes kés autócsomagoláshoz és dekorá-
ciós anyagok előkészítéséhez. Speciálisan arra 
tervezték, hogy kizárólag a liner oldalát vágja 
át bármilyen ragasztós fóliának, anélkül, hogy 
a fóliában, vagy a ragasztóban kárt tennénk. Ez 
a teflonbevonatú kés végigcsúsztatható a ra-
gasztón, nem hagy lenyomatot, vagy csíkozást 
maga után.
Hozzá való penge: SMT-2208.

SMT-2402 | YELLOTOOLS 
BLADEBREAKER II
Vége a szanaszét heverő pengedarabok idő-
szakának,ezzel a szerszámmal mindig biztos 
helyen tudhatod a használt pengedarabokat. 

SMT-2205 | OLFA SS PENGE
Hagyományos teherbírású, rozsdamentes, 
törhető pótpengék. 50 darabos csomag.

PPF
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SMT-2124 | HEXIS SHAGCUT 
LINER KÉS
Autócsomagoláshoz és dekorációs anyagok 
előkészítéséhez kifejlesztett kés, amely a spe-
ciális kivitelének köszönhetően csak a liner ol-
dalát vágja át, anélkül, hogy a fóliában vagy a 
ragasztóban kárt tenne.
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SMT-2209 | PENGE AZ SMT-2110-BE, 10DB/DOBOZ, 
BA15P
Az NT Cutter, japán prémium gyártó 30 fokos,erősített élű, borotvaéles 
pengéje.

SMT-2210 | BA-50SS ROZSDAMENTES PUHA 
PENGE, 50DB/DOBOZ
Az NT Cutter, japán prémium gyártó rozsdamentes, autóüveg fóliázáshoz 
használható pengéje azoknak, akik nem elégedettek az Olfával.

SMT-2417 | BLADEBREAKER PRO
A BladeBreaker Pro egy profi pengetörő eszköz. Széles nyílása meg-
könnyíti a pengék törését, gumibevonata pedig jóval ellenállóbbá teszi 
a normál pengetörőkhöz képest. Az alján kis mágnes található, ami  
a letört pengedarabokat az eszköz alján tartja, így nem szóródnak szét 
a műhelyben.

SMT-2413 | WRAP DEFENDER, KÉS BIZTONSÁGOS 
VÁGÁSOKHOZ
Speciális kés, amely megváltoztatja a munkavégzést, és csökkenti  
a járműfesték, a tömítőgumi vagy a festetlen tartozékok károsodását.

SMT-2412 | SENSORCUT FLEXI PARKOLÓSZENZO-
ROK KIVÁGÁSÁHOZ HASZNÁLATOS SABLON
Ezzel az autócsomagoló szerszámmal tolatóradar érzékelő sablonok 
vághatóak ki egyszerűen 13-25 mm átmérő között.

SMT-2404 | YELLOTOOLS  
CUTGRIP 
Univerzális, késekre húzható markolat,  
jobb- és balkezeseknek egyaránt

SMT-2300 | KNIFELESS TAPE  
FINISH  LINE 50M
A Finish Line Knifeless Tape segítségével 
grafikus és autócsomagoló fóliák kés nélkül 
vághatók. A legtöbb wrap-alkalmazáshoz 
használható. Kényelmesen alkalmazható a 
lökhárítók, kilincsek, tükrök, stb. körül.

SMT-2406 | YELLOTOOLS  
FINELINE 6MM × 33M
Matt polipropilén maszkolószalag, ami a hajlatok-
ban könnyen hajlik és könnyen szakad. Vágjon 
közvetlenül a járművön, biztonságosan.

SMT-2407 | FINELINE RAGASZ-
TÓSZALAG KÉK 3MM X 33M
Matt polipropilén maszkolószalag, ami a haj-
latokban könnyen hajlik és könnyen szakad. 
Vágjon közvetlenül a járművön, biztonságosan.

SMT-2405 | YELLOTOOLS 
WRAPBEND-IT FLEXIBILIS 
DRÓT
Flexibilis drót, alakzatok másolására fóliaki-
vágáshoz.

SMT-2302 | KNIFELESS TAPE 
DESIGN LINE 50M
Nyújtható, kontúrkövető, bármely irányban for-
gatható. Kitűnő választás, ha további lépések 
nélkül akar hibátlan vágási eredményt elérni 
minták és csíkok vágásakor.

SMT-2410 | FÉM HÁROMSZÖG 
VONALZÓ
45 és 90°-os szögekkel rendelkező fém,  
háromszög formájú vonalzó, beépített körökkel.

SMT-2403 | YELLOTOOLS WRAPSLIPCUT CLIPPER
Ívek mentén párhuzamos vágások eléréséhez tervezett szerszám. 

SMT-2305 | KNIFELESS  
TAPE PRECISION LINE 50M
Nyújtható, kontúrkövető, bármely irányban 
forgatható. Kitűnő választás, ha további lé-
pések nélkül akar hibátlan vágási eredményt 
elérni minták és csíkok vágásakor. Segítsé-
gével a karosszériavédő fóliák kés nélkül 
vághatók. Kényelmesen alkalmazható a lök-
hárítók, kilincsek, tükrök, stb. körül. 

PPF
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SMT-3103 | 3M ARANY
A 3M arany kasírozót ablakfóliák, vinil grafi-
kák, karosszériavédő-fóliák és autócsomago-
lók telepítéséhez használják. Az arany kasí-
rozó kevésbé hajlékony, mint az SMT-3104.

SMT-3100 | AVERY SQUEEGEE 
PRO
A Squeegee Pro egy közepesen hajlékony 
kasírozó, ami sík és enyhén ívelt felületeken is 
igen hatékony. Nagyszerű választás autócso-
magoláshoz és mindennapos alkalmazáshoz, 
mint például fali panelek.

SMT-3121 | UNIVERZÁLIS  
LAPKASÍROZÓ
Ez az egyszerű, 10 cm-es kasírozó sokolda-
lúan felhasználható. Erős tartású, univerzális 
kasírozó, ami ablakfóliákhoz, vinil grafikákhoz, 
karosszériavédő- és autócsomagoló fóliákhoz 
is használható.

SMT-3104 | 3M KÉK
A 3M kék kasírozót ablakfóliák, vinil grafikák, 
karosszériavédő-fóliák és autócsomagolók 
telepítéséhez használják. A kék kasírozó 
hajlékonyabb, mint az SMT-3103.

SMT-3101 | AVERY SQUEEGEE 
PRO FLEXIBLE
A Squeegee Pro Flexible egy puhább és haj-
lékonyabb eszköz, mint az SMT-3100, ami 
különösen ívelt felületeknél, például a kerék- 
ívnél és lökhárítóknál jó választás.

SMT-3111 | ECO KASÍROZÓ
Magas minőségű, gazdaságos kasírozó álta-
lános használatra. Ideális választás könnyű 
és közepes nehézségű fóliákhoz, vinilekhez, 
szalagokhoz és nyomásérzékeny alkalmazá-
sokhoz.

SMT-3110 | NYLON KASÍROZÓ
Ez a nylon-borítású, extra tartós kasírozó ideá-
lis választás közepes és nagy nehézségű fóli-
ákhoz, grafikákhoz, vinilekhez és szalagokhoz.

SMT-3102 | AVERY SQUEEGEE 
PRO RIGID 
A Squeegee Pro Rigid a legmerevebb kasíro-
zó az Avery Dennison kínálatában, amit kifeje-
zetten vastag és merev, magas teljesítményű 
termékek (például Conform Chrome fóliák) sík 
felületekre való telepítéséhez fejlesztettek ki.

SMT-3126 | SPECIÁLIS PUHA  
KASÍROZÓ ÉLEKRE
Egyedi, gumi és műanyag keverékéből készí-
tett kasírozó kimagasló rugalmassággal. Ívelt 
felületekhez kitűnően alkalmazható.

SMT-3172 | FUSION FIDGET 3 PACK
3 különböző keménységű kisméretű kasírozó, melyek bármilyen helyzetre megoldást kínálnak. Kemény fehér, közepes rózsaszín és puha kék lap. A kék és 
rózsaszín kasírozók a karcálló bevonatoknál puhábbak, így nem ejtenek karcot a fólia felületén.

A különböző keménységű, 7 színben elérhető Fusion Teflonos kasírozók gyártásakor speciális csúszást segítő adalék kerül a granulátumba, ezzel elősegítve 
a könnyebb használatot. A kék és a rózsaszín kasírozók puhábbak a fóliák karcmentes rétegénél, így fizikailag sem képesek karcot ejteni. Keménységi sor-
rend puhától a keményig: kék, rózsaszín, ezüst, fekete, piros, fehér, arany. 

SMT-3146 | TEFLON CARD BLUE
SMT-3173 | TEFLON CARD PINK
SMT-3174 | TEFLON CARD SILVER
SMT-3175 | TEFLON CARD RED

SMT-3176 | TEFLON CARD GOLD
SMT-3107 | TEFLON CARD BLACK
SMT-3106 | TEFLON CARD WHITE
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SMT-3145 | YELLOW CHIZLER 
SOFT
Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely 
könnyen befér a nehezen elérhető helyekre. 

SMT-3105 | LIL CHIZLER
Ideális matricák, fóliák és ragasztó eltávolítá-
sához, érzékeny felületekről. Segítségével a 
kisebb gyűrődések és légbuborékok is kasí-
rozhatók.

Tipp: Akár serpenyők tisztítására is alkal-
mas – tényleg!

SMT-3113 | THE  CONQUERER
A Conquerer az eredeti, sarkok eléréséhez 
használatos eszköz. Egyik végén puha kasí-
rozó, a végeken hegyes él található, így egy 
sokoldalú eszköz lehet minden szerszám-
készletben.

SMT-3109 | THE CHIZZLER
Ez a polikarbonát eszköz nélkülözhetetlen 
az anyagok eltávolításában és szűk sarkok-
ba való telepítésében.

Tipp: Merev, a Lil Chizlernél keményebb  
a széle – nem olyan éles, de tartósabb.

SMT-3186 | FELTBLOC 050S 
FILC KASÍROZÓ
Ezt a puha filcet a karcolások elkerülésére 
fejlesztették ki. Használata karosszériavédő 
fóliák és vinil grafikák esetén javasolt.

SMT-3114 | BLUE CONQUERER
Az eredeti Conquererhöz (SMT-3113) hasonló, 
de kissé keményebb a nagyobb kasírozó erő 
elérése érdekében.

SMT-3140 | DURA CHISEL
Erősített élű műanyag lap, fóliák eltávolításához 
fejlesztve. Hasonló, mint a Lil Chizler, csak vas-
tagabb az éle. 

SMT-3119 | EZ REACHkasírozó 
Sima éleinek és precíziós hegyének köszön-
hetően ezzel az eszközzel a legszűkebb he-
lyeken is lehetséges a fólia telepítése és a 
gyűrődések kikasírozása.

SMT-3120 | GREEN CONTOUR 
Azokhoz a konkáv felületekhez fejlesztették ki, 
amikkel minden telepítő nap mint nap találko-
zik. Kitűnően megfelel ablakfólia, karosszé-
riavédő fólia és vinil telepítésekor. Nyújtott, 
háromszög alakú formája miatt minden nehe-
zen elérhető helyre elér.

SMT-3125 | YELLOW CONTOUR
Univerzális kasírozó, mely minden fóliához 
használható, különösen kedvelt az üvegfóli-
ások körében.

SMT-3178 | PRO BASIC GOLD 4” 
KEMÉNY KASÍROZÓ
Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi 
vágású kasírozó. Kiváló sarkok kasírozásá-
hoz, vagy Cover Styl’ anyagok telepítéséhez.

SMT-3112W | TÖMÍTÉSTOLÓ 
LÉC, FEHÉR
Az ajtóüveg-tömítéseknél, letekerhető ablakok 
esetében megkönnyíti a fólia telepítését.

SMT-3182 | PPF SANDWICH 4” 
KASÍROZÓ
Ez a kasírozó, amely bár szokatlanul vékony, 
mégis meglepően stabil, kiválóan alkalmazható 
karosszériavédő fóliák kasírozásához.

SMT-3112B | TÖMÍTÉSTOLÓ 
LÉC, KÉK
Az ajtóüveg-tömítéseknél, letekerhető abla-
kok esetében megkönnyíti a fólia telepítését.

SMT-3143 | PLATINUM  
CONTOUR
Univerzális kasírozó, különösen kedvelt üveg-
fóliások körében. 

SMT-3179 | PRO BASIC BLUE 4” 
FÉLPUHA KASÍROZÓ
Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi 
vágású kasírozó. Kiváló sarkok kasírozásá-
hoz, vagy Cover Styl’ anyagok telepítéséhez.

SMT-3160 | YELLOTOOLS ALLSTAR BLUE 
SMT-3161 | YELLOTOOLS ALLSTAR GOLD
Ez a nagyobb méretű kasírozó, mélyebben ül a tenyérbe, így nagyobb munkáknál kevésbé terheli az 
ízületeket. A lekerekített él segíti a gyűrődésmentes telepítést, mivel a kasírozó mindig 30 fokos szögben 
találkozik a fóliával. 

PPF
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SMT-3258 | MAGNUM RED LINE SQUEEGEE BLADE
Ez az óriás kasírozó arra lett kitalálva, hogy megkönnyítse a nehezen elér-
hető hátsó szélvédőkön végzett fóliázást. Párosítsa a Fusion Auto Stretch 
nyéllel, ez jelenleg az ipar leghatékonyabb kombinációja.

Tökéletesen beleillik a kezedbe, rögtön kényelmes vele dolgozni. A kétrétegű szerkezetnek köszön-
hetően stabil és rugalmas egyszerre. A különböző élcsiszolások (30, 45, és 90 foknál) különböző 
mértékű nyomás kifejtését teszik lehetővé. Segítségével ablakfóliázás közben a folyadékot egysze-
rűen ki lehet dolgozni a fóliából, a nyomás pedig könnyen növelhető a kasírozó forgatásával. A Duo-
Red lágyabb, mint a hozzá hasonló DuoGreen kasírozó.

SMT-3185 | YELLOTOOLS APE 
DUOGREEN KASÍROZÓ

SMT-3296 | FUSION AUTO STRETCH COMBO NYÉL 
+ BETÉT
A Fusion Tools legújabb kasírozója, amit kimondottan nehezen elérhető 
hátsó szélvédőkhöz fejlesztettek. Emellett az összes korábbi megoldás 
csak játékszer.

A vízlepergető karosszériavédő fóliák megjelenésével puhább kasírozókra van a telepítőknek szüksége, ebből a felismerésből született a PPF Hornet, ami 
két puha kasírozó betét egy keményebb piros hordozóra olvasztva. 4 méretben érhető el. 

Karosszériavédő fóliák telepítéséhez fejlesztett kétrétegű kasírozó. Bevonatolt és bevonatolás nélküli karosszériavédő fóliák telepítéséhez ideális. 

SMT- 3168-15 | PPF HORNET 15CM
SMT- 3168-10 | PPF HORNET 10CM

SMT- 3168-5 | PPF HORNET 5CM
SMT- 3168-1,2 | PPF HORNET 1,2CM

SMT- 3169-15 | FUSION HYBRID 15CM
SMT- 3169-10 | FUSION HYBRID 10CM

SMT- 3169-5 | FUSION HYBRID 5CM
SMT- 3169-1,2 | FUSION HYBRID 1,2CM

SMT-3177 | PPF CUT N TUCK
4 db hajlékony, eltérő formájú (háromszög és téglalap) alakú kasírozó, két külön keménységben kimondottan karosszéria-
védő fóliákhoz fejlesztve a nehezen elérhető helyekhez. 
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SMT-3314 | APE FOAM POTION, 
 TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER
Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ennek a semleges 
pH értékű „habnak” a használata kővédő fólia telepítésekor semmihez sem 
hasonlítható! Biológiailag lebomló, bőrbarát, és klinikailag tesztelt. Gyors 
tapadást tesz lehetővé a kasírozás után; nem tartalmaz alkoholt; könnyen 
kimosható. Használatához habosítófejes permetező szükséges.
Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.

SMT-3315 | APE APPLE POTION, 
TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER
Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ez a folyadék lehe-
tővé teszi a fólia könnyű „siklását”, és a gyors korrigálást és ragasztást.  
A fólia eltávolítása rövid idő elteltével is lehetséges, így könnyű az esetleges 
korrekció vagy változtatás. Biológiailag lebomló, bőrbarát, semleges pH ér-
tékű, és klinikailag tesztelt.
Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.

SMT-3184 | YELLOTOOLS APE 
DUORED KASÍROZÓ

SMT-3188 | PINK PPF SQUEEGEE
Ez a kasírozó forradalmi újítás. Kifejezetten 
karosszériavédő fóliák telepítéséhez ajánlott, 
speciális gyártás során kialakított éle biztosít-
ja a legoptimálisabb folyadékkiszorítást. Már 
most telepítők ezrei áradoznak róla, nem ma-
radhat ki egyetlen profi karosszériavédő tele-
pítő kelléktárából sem.
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SMT-3163 | YELLOTOOLS 
PROWRAP BETTY S40
Mindig megfelelő szögben fog a kasírozó a 
fóliával találkozni ennek a szerszámnak kö-
szönhetően. 

SMT-3162 | YELLOTOOLS 
PROWRAP BETTY S32
Mindig megfelelő szögben fog a kasírozó 
a fóliával találkozni ennek a szerszámnak 
köszönhetően. 

SMT-3167 | YELLOTOOLS  
YELLOMINI GOLD
Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi 
vágású kasírozó.

MT-3200 | ÖTÉLŰ SZERSZÁM
Az ötélű szerszám vágásvezetőként, illetve 
papírtörlőbe csavarva a víz eltávolítására is 
használható.

SMT-3166 | YELLOTOOLS  
ALLSTAR BLUE
Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi 
vágású kasírozó.

SMT-3165 | YELLOTOOLS  
YELLOMINI HANG-LOOSE 90
Hajlított végű kasírozó lap, 90 fokos. Nehezen  
elérhető helyeken a fólia lekasírozására fej-
lesztett kasírozó. 

SMT-3164 | YELLOTOOLS  
YELLOMINI HANG-LOOSE 45
Hajlított végű kasírozó lap, 45 fokos. Nehe-
zen elérhető helyeken a fólia lekasírozására  
fejlesztett kasírozó. 

SMT-3215 | SCRUBBER
Segítségével elérhetők a hangszórók és fék-
lámpák mögötti területek, és eltávolítható a 
hátsó, ívelt ablak alsó részén visszamaradó 
ragasztó.

SMT-3224 | THE REACH 
KASÍROZÓ
A hátsó szélvédők aljának kasírozása embert 
próbáló feladat sedan járművek esetében. 
Ez a forradalmi szerszám minden eddiginél 
jobban megkönnyíti az anyag eldolgozását a 
nehezen elérhető helyeken.

Egyik oldalán egyenes, másikon enyhén ívelt kasírozó lap, magas minőségű alapanyagokból,  a jól csúsztathatóság érdekében. Elérhető 10 és 15 cm 
széles kivitelekben. 

SMT-3128 | 4” SPEED WING LIME
SMT-3129 | 6” SPEED WING LIME

SMT-3130 | 4” SPEED WING LEMON
SMT-3131 | 6” SPEED WING LEMON

SMT-3132 | 4” SPEED WING 
CHERRY
SMT-3133 | 6” SPEED WING 
CHERRY

SMT-3427 | SUNNY TUCKER
A Sunny Tucker egy speciálisan autócsomagolásokhoz tervezett szer-
szám. Az egyik vége tökéletesen alkalmas nehezen elérhető élek 
kasírozásához, mint például az ajtóívek és a lámpák körüli karosszéria 
ívek. A másik fele szintén nehezen elérhető helyeken teszi a kasírozást 
egyszerűbbé. 

A 6 mm vastag kasírozó betét maximális folyadékkasírozást tesz lehetővé. Tökéletesen illeszkedik az SMT-3134 és SMT-3135 markolatába. Nedves és 
száraz telepítéshez is alkalmas.

SMT-3134
SMT-3135

SMT-3136
SMT-3137

GRIP-N-GLIDE YELLOW
GRIP-N-GLIDE ORANGE

GRIP-N-GLIDE YELLOW BETÉT
GRIP-N-GLIDE ORANGE BETÉT

A Bob Williams által tervezett Pro Tools Now szer-
számok 1991 óta segítik a telepítők munkáját. Mind-
egyik szerszámot Bob tervezi személyesen, aki 3 
évtizede maga is telepít, így a szerszámok gya-
korlati igények alapján születtek. A Pro Tools Now 
eszközök folyamatosan fejlődnek, ahogy az autó-
iparban egyre komplikáltabb formákkal találkozunk, 
valamint a kezdeti üvegfóliázás kibővült karosszé-
riavédő- és autócsomagoló fóliákkal, melyek külön 
szerszámokat igényelnek. 
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SMT-3206 | SIDE SWIPER
Ez a kasírozó a féklámpák mögött és a hátsó 
ablakok alsó részének elérésére ideális.

SMT-3201 | RED TITAN
Messzire elér, merev szerkezetével több víz 
távolítható el, egyedi kialakítása révén pedig 
könnyen megemelhetők az ajtók belső és 
külső tömítései.

SMT-3202 | SLAMMER
Sarkok és tömítések mentén történő tisztí-
táshoz, az élek mentén a víz eltávolításához, 
valamint a hátsó ablakok és hegyesszögek 
könnyű eléréséhez használható.

SMT-3203 | QUICK FOOT BLUE
Egy merev, nyeles kasírozó olyan munkákhoz, 
ahol viszonylag messzire kell elérni. Keskeny, 
borítás nélküli nyéllel.

SMT-3210 | SILVER SECURITY 
BETÉT
A 20 cm-es Silver security kasírozóba való 
pótbetét (SMT-3209). 

SMT-3214 | AVERY FLEXTREME
A FleXtreme egy speciálisan vinil grafikákhoz 
kifejlesztett mikro-kasírozó. A kék (keményebb) 
FleXtreme a szűk hajlatokban és széleken való, 
illesztésmentes telepítéshez használható. A pi-
ros (puhább) FleXtreme az autók szűk, konkáv 
részein ideális.

SMT-3209 | SILVER SECURITY 
KASÍROZÓ
A kényelmes, ergonomikus nyéllel ellátott kasí-
rozót kifejezetten biztonsági fóliák telepítésé-
hez fejlesztették ki. Az ívelt nyél miatt nagyobb 
nyomás éri a felületet, így kevésbé fárasztó, 
könnyebb és jobb telepítés kivitelezhető.

SMT-3208 | SLIM FOOT
A Slim Foot keskeny kialakítása révén szűk 
nyílásokba is elér. Ez a bordázatlan kasírozó 
segít benyúlni a féklámpák mögé, vinil marko-
lata pedig biztos fogást garantál.

SMT-3207 | BULLDOZER
A Bulldozer autófólia-telepítéseknél haszná-
latos, segítségével az olyan nehezen elérhető 
területeket is elérheti, mint a hangszórók és a 
féklámpák mögötti terület, az alacsony szögek 
és hátsó ablakok. A kasírozó 15 cm-es, az 
eszköz teljes hossza 38 cm.

SMT-3294 | FUSION 5 SHORTY
Kimondottan autóüveg fóliázáshoz fejlesztett 
nyél, semmi nem áll ki a felületéből, amivel 
meg tudnánk sérteni az autó elemeit. 

SMT-3226-20  | FUSION HANDLE 20CM 
SMT-3226-12,5   | FUSION HANDLE 12,5CM 
SMT-3226-12,5S   | FUSION HANDLE SHORT 12,5CM
A Fusion Handle sorozat a Fusion kasírozóihoz fejlesztett egyedi nyél, amely maximális tartást 
biztosít a betétnek. Elérhető 12,5 cm és 20 cm széles betétekhez, valamint rövidített nyéllel a 
nehezebben elérhető helyekre.  

SMT-3291-20 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 20CM 
SMT-3291-12,5 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 12,5CM
A 3/8” vastag Red Line Extractor betétekhez készült nyél, a legvastagabb 
biztonsági fóliák kasírozásához.   

SMT-3292-20 | FUSION STRETCH 20CM 
SMT-3292-12,5 | FUSION STRETCH 12,5CM
Különleges hosszított, 37 cm hosszú nyél Fusion kasírozó betétekhez, 
kétkezes kasírozást tesz lehetővé, még jobb vízkiszorítást eredményezve. 

SMT-3293-20 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 20CM 
SMT-3293-12,5 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 12,5CM
Hosszított (37 cm) kasírozó nyél, kétkezes kasírozást tesz lehetővé. Ki-
mondottan javasolt anti graffiti, vastag biztonsági, vagy szélvédő védő 
fóliákhoz.  

SMT-3403 | FEKETE GUMIBETÉT
71 cm-es gumi kasírozó, használat előtt méretre vágható.



TELEPÍTÉS TELEPÍTÉS

24. 25.

SMT-3225 | FUSION ORANGE CRUSH,  
CROPPED, 12,5CM
A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület 
üvegfóliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt az 
ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje. 

SMT-3256-20 | FUSION ORANGE CRUSH,  
BEVEL, 20CM 
SMT-3256-12,5 | FUSION ORANGE CRUSH,  
BEVEL, 12,5CM
A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület 
üvegfóliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt 
az ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje. 

SMT-3254-20 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 20CM 
SMT-3254-12,5 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 12,5CM
Épület üvegfóliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású, tö-
kéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepítéséhez. 
A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő  adalékkal 
készül. Elérhető élezett, trapéz változatban is, beleillenek a sztenderd  
Fusion nyelekbe. 

SMT-3257 | FUSION CLEAR CRUSH,  
BEVEL, 12,5CM
Autóüveg fólia kasírozására tervezett kasírozó betét, mely kellően rugal-
mas, hogy jól kövesse az íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű 
kasírozásra. Elérhető négyzet és trapéz formában is. 

SMT-3255-20 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 20CM 
SMT-3255-12,5 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 12,5CM
Az ipar két legkedveltebb kasírozójának összeolvasztott változata.  
Az egyik oldala narancs, 85-ös keménységű él, a másik oldalon kék,  
95-ös keménységű él. 

SMT-3227 | FUSION FLAT OUT, CROPPED, 12,5CM
Épület üvegfóliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású,  
tökéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepíté-
séhez. A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő  
adalékkal készül. Elérhető élezetlen és élezett, trapéz változatban is, 
beleillenek a sztenderd Fusion nyelekbe. 

SMT-3250-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR  
¼”, BEVEL, 20CM 
SMT-3250-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 
¼”, BEVEL, 12,5CM

SMT-3251-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR  
¼”, CROPPED, 12,5CM

SMT-3252-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR  
¼”, NO BEVEL, 20CM 
SMT-3252-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 
¼”, NO BEVEL, 20CM
A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízki-
szorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele hasz-
nálható, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok. 
Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a 
legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony 
velük a munkavégzés.     

SMT-3253-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR  
3/8”, NO BEVEL, 20CM 
SMT-3253-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 
3/8”, NO BEVEL, 12,5CM
50%-kal vastagabb, mint a normál Red Line Extractor sorozat, kimon-
dottan vastag, biztonsági fóliák kasírozására fejlesztve. A legmagasabb 
vízkiszorításra képesek az iparban. A Fusion Big Mouth nyelekbe való be-
téttípusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek 
képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és 
hatékony velük a munkavégzés.     

A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízkiszorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele használha-
tó, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb 
vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.  
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SMT- 3270-9 | FUSION TURBO 
PRO PINK 9CM 
SMT- 3270-14 | FUSION TURBO 
PRO PINK 14CM 
SMT- 3270-20 | FUSION TURBO 
PRO PINK 20CM

SMT-3271-9 | FUSION TURBO 
PRO GREEN 9CM 
SMT-3271-14 | FUSION TURBO 
PRO GREEN 14CM 
SMT-3271-20 | FUSION TURBO 
PRO GREEN 20CM

SMT-3272-9 | FUSION TURBO
PRO BLACK 9CM
SMT-3272-14 | FUSION TURBO 
PRO BLACK 14CM 
SMT-3272-20| FUSION TURBO 
PRO BLACK 20CM

A Fusion Turbo Pro sorozat 6-féle keménységben érhető el, a világ első fröccsöntéssel készült ilyen jellegű kasírozója, mely más gyártmányokhoz 
képest sokkal homogénebb szerkezetet, jobb csúszást és tartósságot biztosít. Mindegyik szín elérhető 3 méretben, bármelyik tetszés szerint vágható. 
Kétfajta markolat is elérhető hozzájuk. A keskenyebb fehér markolatot azoknak ajánljuk, akik csak az ujjakkal akarják tartani a kasírozót, míg a vasta-
gabb szürke markolatot azoknak, akik tenyérben fogják a kasírozót.  

SMT-  3273-9 | FUSION TURBO 
PRO YELLOW 9CM 
SMT-  3273-14 | FUSION TURBO 
PRO YELLOW 14CM 
SMT-  3273-20 | FUSION TURBO 
PRO YELLOW 20CM

SMT- 3274-9 | FUSION TURBO 
PRO ORANGE 9CM 
SMT- 3274-14 | FUSION TURBO 
PRO ORANGE 14CM 
SMT- 3274-20 | FUSION TURBO 
PRO ORANGE20CM

SMT- 3275-9 | FUSION TURBO 
PRO RED 9CM 
SMT- 3275-14 | FUSION TURBO 
PRO RED 14CM 
SMT- 3275-20 | FUSION TURBO 
PRO RED 20CM

SMT- 3281-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE  
GREY 9CM
SMT- 3281-14 | FUSION TRUBO PRO HANDLE  
GREY 14CM 
SMT- 3281-20 | FUSION TRUBO PRO HANDLE 
GREY 20CM

SMT- 3280-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE  
WHITE 9CM
SMT- 3280-14 | FUSION TURBO PRO HANDLE 
WHITE 14CM 
SMT- 3280-20 | FUSION TURBO PRO HANDLE 
WHITE 20CM
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SMT-3223 | BLUE MAX 
KASÍROZÓ SZÖGLETES 
SARKOKKAL
Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely 
könnyen befér a nehezen elérhető helyekre. 

SMT-3213 | UNGER + BLUE MAX
Használatra kész telepítő kasírozó: a Blue 
Max (SMT-3211) és egy speciálisan kialakí-
tott Unger Pro nyél kombinációja.

SMT-3234 | STROKE DOCTOR
Különleges formájának köszönhetően nehe-
zen elérhető helyeken is egyenletes nyomást 
biztosít a kasírozás során. Az erre a célra 
tervezett Fusion betétekkel (SMT-3235, SMT-
3236) hatékonysága még tovább növelhető. 

SMT-3218 | THE EXTRUDER
Unger nyélbe (SMT-1300) való alumínium 
profil, mely extra széles, 20 centis kasírozó 
fejet eredményez nagyon jó tartással. A nyél 
és a gumibetét külön megvásárolandó. 
Hozzá tartozó gumibetét: SMT-3219

SMT-3211 | BLUE MAX
Autóra és sík üvegre telepített fóliák kasírozó-
ja. Keményebb, mint az SMT-3212 kasírozó, 
így tökéletes megoldás a víz eltávolítására.

SMT-3219 | KÉK GUMIBETÉT
Az SMT-3218, The Extruder, profilba tartozó 
kasírozó betét. 

SMT-3222 | BLUE MAX 
KASÍROZÓ EGYENES
Az üvegfóliázó szakemberek egyik alapszer-
száma, a Blue Max nagyon jól alkalmazható 
nagy mennyiségű víz kiszorítására telepítés 
során. Lecsapott élű változat, egyenes olda-
lakkal. 

SMT-3231 | HEXIS KASÍROZÓ 
NYÉLLEL
Alapvetően Bodyfence különböző felületeken 
történő telepítéséhez használható nyél és  
közepes keménységű kasírozó.

SMT-3232 | HEXIS KASÍROZÓ 
BETÉT
Félkemény kasírozó SMT-3231-hez.
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SMT-3171 | FUSION PPF BLACK 
OUT, BEVEL, 12,5CM
Karosszériavédő fóliák telepítéséhez tervezett 
kasírozó, erős csúszás-segítő adalékokkal.  
Tökéletesen illeszkedik a Fusion Hand Dee 
nyélbe. 

SMT-3228 | FUSION HAND DEE
A normál kasírozó nyelekkel nem lehetett 
nehezen elérhető helyekhez beférni, így 
született a Fusion Hand Dee első változata. 
Később két mágnest is építettek bele, hogy 
segítsen a fóliát pozícionálni kasírozások 
közben.

SMT-3230 | FUSION CLEAR 
CRUSH, CROPPED, 12,5CM
Autóüveg fólia kasírozására tervezett kasírozó 
betét, mely kellően rugalmas, hogy jól kövesse az 
íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű kasí-
rozásra. Elérhető négyzet és trapéz formában is. 

SMT-3229 | FUSION PINK 
CLEAN, CROPPED, 12,5CM
Főként tisztításra tervezett kasírozó betét, 
mely a legpuhább a Fusion Tools kínálatá-
ban. Jól csúszik a felületen, nem karcol. 

SMT-3233 | HEXIS TEFLON  
GUMIBETÉT
47 cm hosszú teflon kasírozó, nem karcol. 
Méretre vágható.

SMT-3170 | FUSION PPF BLACK 
OUT, CROPPED, 12,5CM
Kimondottan karosszériavédő fóliák telepí-
tésére tervezett kasírozó betét, de az autóü-
veg fóliások is hamar megszerették. Erős 
csúszás-segítő adalékainak köszönhetően 
nagyon jól csúszik a karosszériavédő fóli-
ák felületén. A Fusion Hand Dee mágneses 
nyél használatát javasoljuk ehhez a betéthez, 
amelynek segítségével kasírozás előtt rögzí-
teni tudjuk a fóliát. 
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SMT-3262 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK HANGLOOSE

SMT-3260 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK BETTY GOLD

SMT-3304 | HEXIS GEL 1L  
SMT-3305 | HEXIS GEL 5L
A Hexis Bodyfence karosszériavédő fóliához 
kifejlesztett telepítő gél. Óriási előnye, hogy 
nem kell kacsaúsztatót csinálnia a műhelyé-
ből, vagy egy szalon átadójából, miközben 
nem szárad ki adott helyeken, ezzel egysze-
rűbbé és szebbé teszi a munkát.

SMT-3264 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK HOOK 

SMT-3261 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK CARSON GOLD

SMT-3265 | YELLOTOOLS  
WRAPSTICK TUPP

SMT-3306 | HEXIS MAGIC SPRAY 
TELEPÍTŐFOLYADÉK 50 CL
Króm fóliák és egyéb karcérzékeny felületek 
kasírozásakor a filc nedvesítésére szolgáló 
folyadék. 

SMT-3263 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK SLOAN GOLD

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos 
elemek eltávolításától is mentesít. 

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos 
elemek eltávolításától is mentesít. 

PPF

SMT-3308 | ORGANIC PPF GEL 5L
Karosszériavédő fóliákhoz kifejlesztett telepítő gél.  Az iparban jelenleg használt, az emberi 
egészségre erősen ártalmas szereknél lényegesen kevésbé egészségkárosító összetevőkből 
áll, valamint összetevőiknek gyártása és a keletkezett hulladék kevésbé károsítja a környezetet.
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SMT-3301 | FUSION ALL TYPE, 3,8 L 
Mindennemű ragasztóanyaggal kompatibilis vízadalék, legyen szó üveg-, 
dekorációs-, vagy karosszériavédő fóliákról, a Fusion All Type egyszerre 
használható felületelőkészítő tisztításra és kasírozáskor vízadalékként. 5 
szűrési eljáráson megy keresztül a gyártás során, valamint biológiailag le-
bomló, így teljesen környezetbarát. Erős sűrítmény, nagyon gazdaságos. 

SMT-3420L | WRAPGLOVE 
SMT-3420XL | WRAPGLOVE
A dekoratőr szakma által egekbe magasztalt 
WrapGlove már Európában is elérhető. Próbálja 
ki Ön is az eredeti, USA-ban gyártott WrapGlove 
kesztyűket!

Tipp: Tartós, strapabíró wrap kesztyű.

SMT-3454S/M/L/XL |  
SUPERGLOVE
A világ első szárazon is használható dekoratőr 
kesztyűje. Nem szükséges nedvesíteni, szá-
razon is teljesen jól csúszik. Rendkívül tartós, 
mosható, 4 méretben elérhető. 

SMT-3431 | MEDIA KESZTYŰ
Nyomtatható fóliák kezelésekor fontos, hogy kizárólag kesztyűben nyúl-
junk az alapanyag felületéhez, ezzel elkerülve annak zsírosodását. Ez a 
költséghatékony kesztyű ezt a célt szolgálja. 

SMT-3432 | HEXIS WRAPPING KESZTYŰ
Autócsomagoláshoz kifejlesztett speciális kesztyű. 

SMT-3404 | AVERY KESZTYŰ
A wrapping kesztyű puha, varrásmentes, 
pamut anyagú, és segít a fólia felületre, ívekre 
és bemélyedésekbe simításában. Egyesével 
csomagolva.

PPF
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SMT-3418G  
SMT-3418R 
SMT-3418Y 
SMT-3418B
Forradalmi újdonság a kézi permetezők területén. Ez a per-
metező akkor is fúj, ha visszaengedjük a kart, valamint flexi-
bilis, súlyozott szívócsövének köszönhetően fejjel lefelé tart-
va is lehet folyamatosan permetezni vele. Űrtartalma 1 liter.  

SMT- 3480 
SMT- 3482

Professzionális, pumpás kézi permetező, mely jól tartja a nyomást. 
Fejjel lefelé is használható flexibilis szívócsövének köszönhetően. Ál-
lítható fejével bárhova tud vizet permetezni. Különösen ellenálló tartály.  
Űrtartalom 1L/2L

SMT- 3481 | KWAZAR ORION PRO+ PERMETEZŐ 12L
Teljes autót kell kővédőznie? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje 
be egyszer a vizet és használja a teljes munkához a Kwazar Orion 12 
literes, pumpás permetezőjét. Űrtartalma 12 liter. 

SMT- 3479 | KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER 360 
PERMETEZŐ 0,5L
Telepítéskor nagyon sokszor megdöntve, vagy fejjel lefe-
lé kell használnunk a permetezőt. Ez a profi eszköz flexibi-
lis szívócsővel felszerelt, így fejjel lefelé is használható. A kar 
akkor is fúj, amikor visszaengedjük, így feleannyiszor kell vele per-
metezni, mint egy hagyományos eszközzel. Űrtartalma 0,5 liter.  

KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER 
360 PERMETEZŐ 1L

KWAZAR VENUS PRO+ 360 SPRAYER 
PROFESSZIONÁLIS KÉZI  
PERMETEZŐ
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PPF

PPF

PPF

PPF

PPFPPFPPF



TELEPÍTÉS TELEPÍTÉS

32. 33.

SMT-3441 | SMOOTH-IT CSERE 
BETÉT, FEKETE
Csere betét SMT-3439-hez, fekete kivitel, 
a durvább sérülésekhez javasolt.

SMT-3401 | ÉLEZŐ
Ezzel a hasznos eszközzel szinte bármely  
teflon vagy bondo kasírozó pár másodperc 
alatt megélezhető.

SMT-3405 | AVERY MÁGNES
Az igen praktikus mágnesek segítenek a fólia 
felületre helyezésében. A mágnes elég erős 
ahhoz, hogy kiváltsa a maszkolószalag hasz-
nálatát.

SMT-3433 | HEXIS MÁGNES
Költséghatékony mágnes, fóliák pozícioná-
lására. 

SMT-3442 | SMOOTH-IT CSERE 
BETÉT, SZÜRKE
Csere betét SMT-3439-hez, szürke kivitel, az 
enyhébb sérülésekhez javasolt.

SMT- 3439 | SMOOTH-IT FEKETE
A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló 
szerszám. Enyhe nyomással csúsztasd a kasí-
rozón fel-le és az élek szépen helyreállnak.  
A fekete kivitel a durvább sérülésekhez javasolt.
Hozzá való csere betét SMT-3441.

SMT-3446 | YELLOTOOLS 
QUICKSTICK
Az autó karosszériáján vagy üvegén használ-
ható toll, ami a felületi feszültséget ellenőrzi 
fóliázás előtt. Jelzi, amennyiben speciális 
tisztításra van még szükség.

SMT-3440 | SMOOTH-IT SZÜRKE
A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló 
szerszám. Enyhe  nyomással csúsztasd a kasí-
rozón fel-le és az élek szépen helyreállnak. 
A szürke kivitel az enyhébb sérülésekhez  
javasolt. Hozzá való csere betét SMT-3442.

SMT-3434 | HEXIS MÁGNES, 
NAGY
Extra erős, nagyméretű mágnes, nagyméretű 
fóliák rögzítésére, valamint eszközök tárolá-
sára. 

SMT-3444 | SOAK SHIELD 
ROPE-MINI

SMT-3443 | SOAK SHIELD 
ROPE-ORIGINAL

SMT-3445 | SOAK SHIELD 
ROPE-XL

A szélvédő fóliázásakor használható kötél, amit a műszerfal és az üveg közé kell bevezetni. Összegyűjti a felesleges nedvességet, ezáltal segít 
megvédeni az autó elektronikai elemeit az esetleges károsodástól.

SMT-3460 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L KÉK
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek 
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

SMT-3461 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L TEFLON 
KÉK
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek 
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

SMT-3462 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL PIROS
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek 
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

SMT-3463 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL TEFLON 
PIROS
Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek 
alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.
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SMT-3410 | ÖNTAPADÓ FILC CSÍK, 1,9 CM 
SMT-3411 | ÖNTAPADÓS FILC CSÍK, 3,8 CM
Öntapadó filc csík.

Tipp: A gyári filccel nem rendelkező, letekerhető ablakokhoz.

SMT-3407 | SÁRGA CERUZA
Használhatjuk a fólia megjelölésére szokat-
lan formájú ablakok esetén, szennyeződések 
megjelölésére, valamint lejáró ablakok moz-
gásának ellenőrzésére. Jól látszó jelölést 
hagy, de lemosható. 

SMT-3428 | KISZEDŐ CSIPESZ 
Hegyes fejjel ellátott csipesz kiszedéshez.

SMT-3408 | VÉKONY  
JAVÍTÓFILC
A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére 
használható, ha a fólia szélén túl sok fény 
hatol át.

SMT-3429 | KAMPÓS KISZEDŐ
Különleges kampós végű eszköz, kiszedés-
hez és fólia eldolgozáshoz. 

SMT-3430 |  LEKEREKÍTETT 
FEJŰ CSIPESZ
Lekerekített fejű csipesz kiszedéshez. 

SMT-3465 | YELLOTOOLS  
RUBBERLIFT
Gumitömítések elhúzására tervezett szer-
szám, karcolások nélkül.

SMT-3409 | VASTAG  
JAVÍTÓFILC
A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére 
használható, ha a fólia szélén túl sok fény 
hatol át.

SMT-3468 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK BETTY WINGPOLY 
ÖNTAPADÓ FILCCSÍK 
Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz  
fejlesztett filc SMT-3260-hoz.

SMT-3469 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK SLOAN WINGPOLY 
ÖNTAPADÓ FILCCSÍK 
Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fej-
lesztett filc SMT-3263-hoz

SMT-3464 | YELLOTOOLS 
LUCKY                      FlipperPen Duo
Élek eldolgozásához fejlesztett szerszám, ala-
csony súrlódású műanyag a könnyű használat 
és alumínium alapanyag a tartósság érdeké-
ben. 

SMT-3470 | YELLOTOOLS 
WRAPSTICK CARSON  
WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK
Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fej-
lesztett filc SMT-3263-hoz

SMT-3466 | YELLOTOOLS  
SIGNTWEEZER 
                           Hook 65A 
Kiváló minőségű, hegyes végű, döntött fejű ki-
szedő, 13,4 cm hosszú. 

SMT-3471 | YELLOTOOLS  
YELLOBRUSH
2 eszköz 1-ben, egyik végén szegecseken 
fólia eldolgozására ecset, másik végén a  
buborékok kiszúrására alkalmas tű. 

SMT-3472 | YELLOTOOLS  
YELLOSTRAP
Egyedileg variálható tárolóhelyekkel rendel-
kező, csuklóra szerelhető szerszámtartó. 

SMT-4301 | AVERY TOOLBELT
Az Avery szerszámtartó öv segítségével min-
dig kéznél lesznek az éppen szükséges esz-
közök, nem kell ide-oda szaladgálnia.

SMT-3467 | YELLOTOOLS 
WRAPFINGER
Ha nem szeretnél kesztyűben dolgozni, de jól 
jönne az egyik ujjadra egy kesztyű, akkor a 
WrapFinger-t Neked találták ki. 
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SMT-3490 | YELLOSTRIPE FELT 
3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC 
AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.
Vastag, párnázott öntapadós filc autócsoma-
goláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.

SMT-3499 | PPF BUFFER 4’’
Öntapadós mikroszálas filc csík kasírozókra, 
kifejezetten karosszériavédő fóliák telepíté-
séhez ajánlott, 9 cm hosszú élekre.

SMT-3491 | YELLOSTRIPE  
BIGBUFFER MICRO 3 MÉTERES 
ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMA-
GOLÁSHOZ.
Vastag, párnázott öntapadós filc autócsoma-
goláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.

SMT-4140 | EDGE SEAL TAPE 
ÉLZÁRÓ SZALAG
Speciális élzáró szalag, 50 mikronos, kris-
tálytiszta. Alkalmas teljes csomagolások 
élzárására, valamint üvegfóliák élzárására 
a széleken, vagy üveglapon belüli toldások 
esetében. A fényes PET liner miatt a ragasztó 
teljesen átlátszó, nem torzít. 

SMT-3492 | YELLOSTRIPE  
BIGBUFFER MICROFINE  
3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC 
AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.
Vastag, párnázott öntapadós filc autócsoma-
goláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.

SMT-4150 | GRAVELOMETER
A Gravelometer a karosszériavédő fóliák 
kőfelverődéssel szembeni ellenállóságát hi-
vatott szemléltetni. A gépbe helyezett, PPF 
alapanyaggal bevont felületen a forgó alkat-
részek a kavicsfelverődéshez hasonló hatást 
érik el, így láthatóvá válik, milyen mértékű vé-
delmet nyújt az adott karosszériavédő fólia. 
CE minősített készülék.

SMT-3498 | WRAP TWEEZER 
SPADE, LAPÁTFEJŰ CSIPESZ
Csipesz lapát alakú csúccsal, amely úgy van 
fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fó-
liát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki 
tudna csúszni a fogból.

SMT-3497 | WRAP TWEEZER 
AUTOLOCK
Csipesz tányér alakú heggyel, amely úgy van 
fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fó-
liát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki 
tudna csúszni a fogakból. Az AutoLock válto-
zat is rögzíthető, hogy kezeit a lehető legjob-
ban szabadon tartsa.

SMT-3496 | WRAP TWEEZER 
DISC, KEREKFEJŰ CSIPESZ
Csipesz tányér alakú heggyel, amely úgy van 
fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fó-
liát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki 
tudna csúszni a fogakból.

SMT-3493 | YELLOSTRIPE SLIM-
SKIN MICROFINE 3 MÉTERES 
ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMA-
GOLÁSHOZ.
Vékony rétegű öntapadós filc autócsomago-
láshoz. Száraz telepítéshez javasolt 

SMT-4308 | YELLOTOOLS  
LOWRIDER GÖRGŐS SZÉK  
FÓLIATELEPÍTÉSHEZ
Autócsomagoláshoz fejlesztett szék, kere-
kekkel, mágnes és szerszámtároló rekeszek-
kel. Az alacsony kiépítés könnyen lehetővé 
teszi az oldalküszöbök és lökhárítók fóliázá-
sát. Kiegészítő elemekkel a magassága tet-
szőlegesen állítható. 

SMT-3494 | YELLOSTRIPE 
SLIMSKIN MICRO 3 MÉTERES 
ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMA-
GOLÁSHOZ.
Vékony rétegű öntapadós filc autócsomago-
láshoz. Száraz telepítéshez javasolt

SMT-4308-25 | YELLOTOOLS LOWRIDER MŰHELY-
SZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 25 CM MAGAS
Kegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 25 cm-rel 
megemeli az ülési pozíciót. 

SMT-4308-40 | YELLOTOOLS LOWRIDER MŰHELY-
SZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 40 CM MAGAS
Kegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 40 cm-rel 
megemeli az ülési pozíciót. 

PPF

SMT-3495 | WRAP-U-EZEE,  
PATKÓ ALAKÚ TELEPÍTÉST 
SEGÍTŐ ESZKÖZ
A „Wrap-U-ezee” forgatási gyűrű, amelynek 
segítségével a kiálló járműrészek, például  
a külső tükrök vagy az ajtófogantyúk könnyen 
fóliázhatók akár egy kézzel is.
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SMT-4314 | UV SUGÁRZÁST DEMONSTRÁLÓ 
KÁRTYA
Bemutatókártya, melynek segítségével könnyen láthatóvá válik az üveg-
fólia UV szűrő képessége. UV fény hatására a kártyán található szöveg 
élesen kirajzolódik, míg üvegfólia mögé helyezve ez a hatás minimálisra 
csökken.

SMT-4315 | FUSION STRAP FLEXIBILIS  
FÓLIAGYŰRŰ
Nosztalgikus termék újragondolva. Ez a flexibilis gyűrű a levágott fólia ösz-
szefogására szolgál, szilikon bevonatának köszönhetően használatakor 
nem sérti meg az anyagot. 

SMT-4313 | HEAT SHEET BEMUTATÓ KÁRTYA
Bemutató kártya, melynek segítségével megállapítható az üveg hőáte-
resztő képessége. Minél kevésbé hővédő egy üvegfólia (illetve a tiszta 
üveg), az eszköz annál harsányabb színváltozást produkál.

SMT-4312 | HEAT SHEET  
BEMUTATÓ KÁRTYA TALPAZAT
Talpazat Heat Sheet bemutató kártyához. SMT-4313-hoz.

SMT-4316 | PPF RECOVERY BEMUTATÓ ESZKÖZ
Karosszériavédő fóliák öngyógyító teljesítményét szemléltető eszköz.

SMT-4318 | AUTÓ FORMÁJÚ MŰANYAG MODELL FÓLIA  
BEMUTATÁSÁRA
Autó formájú, műanyag modell, amely autócsomagoló fóliák szemléltetésére szolgál. 70 cm magas, 
42 cm széles.

PPF

SMT-4119 | LS162 TRANSMISSION METER  
BEMUTATÓ ESZKÖZ
Üvegfóliák bemutatására kifejlesztett műszer, kimutatja a fólia  
áteresztését a 3 fő tartományban: ultraviola, látható fény, infravörös. 



EGYÉB ESZKÖZÖK EGYÉB ESZKÖZÖK

40. 41.

SMT-4127 | EDTM LOW-E  
KÁRTYA
Hitelkártya méretű műszer, melynek segítségé-
vel megállapítható, hogy az üveg lágyfémbe-
vonattal rendelkezik, vagy sem. Megmutatja a 
lágyfémbevonat helyzetét is az adott üvegtáb-
lán, valamint cserélhető gombelemmel működik. 

SMT-4116 | THE JIFFY  
STEAMER
Leszedésnél csökkenti a ragasztóleválás elő-
fordulását, valamint a fényezés vagy a fűtőszál 
sérülését. Kővédő anyagok formálásakor elen-
gedhetetlen. 

SMT-4128 | MERLIN LAZER 
GLASS MEASUREMENT GAUGE
Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen 
eszköz: lézeres üvegvastagságmérő, meg-
mérhetjük vele az üvegrétegek és légrések 
vastagságát, valamint megállapíthatjuk, hogy 
az üvegek lamináltak-e. 

SMT-4114 | LASER LABS M200
A műszert a gépjárművek ablakai fényáteresz-
tő képességének közvetlen mérésére fejlesz-
tették ki. A Nemzeti Közlekedési Hatóság is ezt 
használja.

SMT- 4126 | MERLIN LAZER 
TOUGHENED GLASS  
INDICATOR
Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen 
műszer, melynek segítségével megállapítha-
tó az üveg edzettsége. Könnyű, egyszerűen 
kezelhető. 

SMT-4117 | TINT CHECK TC1800
A lehúzható ablakokon méri a látható fényá-
teresztést. Kisméretű, könnyen kezelhető 
műszer, nagyfokú megbízhatóság jellemzi.

SMT-4305 | YELLOTOOLS 
GLADIBELT
Hőlégfúvók övön tárolására kifejlesztett esz-
köz, a bőrborítás véd az égési sérülésektől, 
miközben a fémcső elvezeti a hőt.

PPF

SMT-3476 | YELLOTOOLS  
YELLOWING ALLSTAR POLY
Speciális filc anyag, mely nem hagy nyomot a 
kasírozón eltávolítás után, bármelyik AllStar 
kasírozó élére (SMT-3160, SMT-3161). 

SMT-3473 | YELLOTOOLS  
YELLOWING BETTY MICRO 
FIBRE
Ellenőrzött alapanyagból készült, finom mik-
roszálas anyag bármelyik ProWrap Betty  
kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163). 

SMT-3422 | THE MONKEY STRIP 
SMT-3423 | THE MONKEY STRIP 
SMT-3424 | THE MONKEY STRIP 
SMT-3425 | THE MONKEY STRIP
Az autócsomagolás egyik veteránja által kifejlesztett öntapadó filc, melyet ha egyszer kipróbál, 
nem is keresi tovább az ideális filcet. 

• SMT-3422: 10 db / csomag
• SMT-3423: 25 db / csomag
• SMT-3424: 50 db / csomag
• SMT-3425: 100 db / csomag

SMT-3474 | YELLOTOOLS  
YELLOWING BETTY POLY
Speciális filc anyag, mely nem hagy nyo-
mot a kasírozón eltávolítás után, bármelyik 
ProWrap Betty kasírozó élére (SMT-3162, 
SMT-3163). 

SMT-3475 | YELLOTOOLS  
YELLOWING ALLSTAR MICRO
Ellenőrzött alapanyagból készült, mikroszá-
las anyag bármelyik AllStar kasírozó élére  
(SMT-3160, SMT-3161). 

SMT-4118 | EDTM SPECTRUM 
DETECTIVE METER
Üvegfóliák teljesítményének bemutatásá-
ra szolgáló műszer, mely kimutatja a fólia 
áteresztését a 3 fő szoláris tartományban: 
ultraviola, látható fény, infravörös. 9 voltos 
elemmel működik, hordozható.

SMT-4104 | FUSION  
AFTERBURN TAPE
Eleged van az égési sérülésekből? Fusion 
Afterburn öntapadó szalag hőlégfúvók és 
gőzölők forró alkatrészeinek borítására, 260 
°C-ig hőálló, véd az égési sérülések ellen. 
Ragasztóanyag nélkül tapad önmagára, így 
eltávolítás után nem hagy ragasztóanyagot.  

SMT-3456 | SOAK SHIELD 
DOOR PANEL COVER
Gépjármű ajtó takaró fehér színű textil, kiváló 
nedvszívó képességgel.  

SMT-4103 | STEINEL HG2120  
7,5 MÉTERES KÁBELLEL
A Steinel legújabb Professional sorozatába 
tartozó, megnövelt teljesítményű és élettar-
tamú hőlégfúvója. 2200W teljesítmény, 80-
630°C, német tervezés, 7,5 méteres kábellel 
szerelve a szabadabb munkavégzés céljából.

SMT-4102 | STEINEL HL SCAN
Ez a hőmérsékletmérő kijelzi a fólia felületi 
hőmérsékletét, így gyorsabb és tökéletesebb 
hőfixálás érhető el.
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SMT-4124 | MONTI GUMI  
KORONG
Nagyméretű gumihenger Monti MBX gépek-
hez (SMT-4123). Segítségével a felületre 
égett, szétrepedezett fólia is eltávolítható. 

SMT-4125 | HEAT BOX
Üvegfóliák infravörös áteresztésének be-
mutatására szolgáló eszköz. Két 150W-os 
infravörös égő, melyek alá be tudjuk tenni a 
fóliázott üvegmintákat. A Heat Box hőmér-
sékletmérő szenzorokkal is rendelkezik,  
kijelzi az aktuális hőmérsékletet, valamint a 
bekapcsolás óta mért eltéréseket. 

SMT-6100 | AUTÓÜVEG FÓLIÁS 
SEGÉDÁLLVÁNY 
Professzionális autóüveg fóliás segédállvány, alumínium szer-
kezettel, szabadon állítható üvegmagassággal és szabadon 
felszerelhető kiegészítőkkel. A kiegészítők egyenként megvá-
sárolhatóak, a beszerelendő 5 mm vastag, edzett üveg mérete 
1620 mm x 920 mm. Az üveglap nem a termék része.  

SMT-4303S | FÓLIAGYŰRŰ KICSI
Fóliatekercsek összefogására szolgáló gyűrű, 
8 cm átmérővel.

SMT-6104 | TARTÓ KORONG
Szabadon felszerelhető tartó korong, alkalmas a 12 literes tartályhoz is. 

SMT-4306 | YELLOTOOLS  
GECKOPATCH M
Egy eszköz, aminek segítségével a nem 
mágneses felületekre is feltapad a mágnes,  
pl: műanyag, üveg, alumínium.

SMT-4200 | PLASTI DIP  
- FEKETE
A Plasti Dip egy többfunkciós, levegőn szá-
radó speciális gumibevonat, amit könnyedén, 
spray-fújással lehet alkalmazni.

Tipp: Ha olyan csavar vagy zsanér van az 
autón, amit teljesen feketére kell csoma-
golni, illetve hűtőrács esetén a Plasti Dip 
az ideális megoldás.

SMT- 4125 GL | ÜVEGMINTA 
SZETT 
5 db, 3mm vastag, sorjázott, víztiszta üveg-
lap, melyek illeszkednek az SMT-4125  
Heat Box-ba. 

SMT-4303L | FÓLIAGYŰRŰ NAGY
Fóliatekercsek összefogására szolgáló gyűrű, 
12 cm átmérővel.

SMT-4123 | MONTI MBX
Kimondottan fóliák eltávolítására tervezett 
gép, mely megfelelő használat esetén nem 
károsítja a fényezést, miközben a felületre 
égett fóliát is el lehet vele távolítani. Nagymé-
retű, különleges kialakítású gumifejjel szerelt, 
így gyors munkavégzést tesz lehetővé.

SMT-4307 | GECKOPATCH FLEXI
Egy eszköz, aminek segítségével a nem 
mágneses felületekre is feltapad a mágnes, 
pl: műanyag, üveg, alumínium.

AUTÓÜVEG FÓLIÁS SEGÉDÁLLVÁNY 

SMT-6101 | FÓLIATARTÓ 
Szabadon állítható tekercstartó, alkalmas 51, 76 és 152 cm széles  
tekercsek kezelésére. 

SMT-6102 | HŐLÉGFÚVÓ TARTÓ GYŰRŰ
Szabadon felszerelhető tartó gyűrű hőlégfúvó tárolására.

SMT-6103 | SZERSZÁMTARTÓ TÁLCA
Szabadon felszerelhető szerszámtartó tálca, visszahajtott peremmel  
a tisztítószerek felakasztására.

Magas minőségű gumírozott, fixálható 
kerekek

Szabadon állítható üveglap magasság Egyedileg gyártott alumínium szerkezet
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Mactac ColourWrap GLOSS DECHROME
Mactac ColourWrap SATIN DECHROME

Supreme Wrapping Film GLOSS CHROME DELETE
Supreme Wrapping Film SATIN CHROME DELETE

 
Az 5 és 15 cm szélességben elérhető fényes illetve szatén fekete  

tekercseket kifejezetten "chrome delete" alkalmazásokhoz javasoljuk,  
ha a króm/fém alkatrészek elfedése a cél.


