Λάστιχο Με Αυτοκόλλητο

Κομμένο σε 26 λωρίδες με κυμματισμό για να απορροφά την πίεση
Διαστάσεις

30x21cm

Πάχος

7,25 mm

Σκληρότητα

35 Shore

Λάστιχο Φύλλο

Λάστιχα

Διαστάσεις

60x25cm

Ύψη

7, 8, 11 mm

Σκληρότητα

25, 35, 45 Shore

Vulcolan

Λάστιχα
Τα λάστιχα είναι απαραίτητα σε κάθε καλούπι. Καλύπτουμε την ανάγκη της
αγοράς με φύλλα λάστιχο σε διάφορες σκληρότητες και ύψη, και άλλη είδη

Διαστάσεις

50x25cm

Ύψη

2-17 mm

Σκληρότητα

35, 45, 50, 55, 65 Shore

Λάστιχο Eject

όπως προφίλ, ejection rubber, φελλό.
Διαστάσεις

7.00 x 5.00 mm
7.25 x 5.00 mm
7.00 x 8.00 mm
7.25 x 8.00 mm

Λάστιχο Προφίλ
Ύψη
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4,5-9,7mm
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Τροχοί
Ειδικοί τροχοί για Nick, κατάλληλοι για οποιοδήποτε nick grinder
Διαθέσιμα πάχη από 0,3 έως 2,0 mm

Μεταλλική Ταινία
Μεταλλική ταινία πλάτους 8.0 χιλιοστών με 12 χιλιοστά αυτοκόλλητο για εύκολή και
γρήγορη χρήση. Η κόλλα της ταινίας είναι ειδικά παρασκευασμένη ώστε να παρέχει
την καλύτερη δυνατή εφαρμογή. Το μεταλλικό στέλεχος είναι κατασκευασμένο
από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα, ο οποίος δεν συμπιέζεται και παρέχει μέγιστη
αντοχή.

ProfiTape
Αυτοκόλλητη ταινία για patch και βελτίωση του πατήματος του καλουπιού

Παρελκόμενα - Εργαλεία
Στην κατηγορία παρελκόμενα θα βρείτε «τα πάντα για το καλούπι». Από

Διαθέσιμη σε 3, 6, 12, 20, 30 mm

CenterLine Bloc

μεταλλικές ταινίες ή profi tape μέχρι αποστάτες, δίσκους, καθαριστικά.
Η εμπειρία μας στον κλάδο μας καθιστά ειδικούς στο να σας προμηθεύουμε
με καλά εργαλεία και εξοπλισμό, που βοηθούν στην παραγωγή και μειώνουν
το χρόνο της.
Φροντίζουμε συνεχώς να διευρύνουμε τον κατάλογό μας με εργαλεία και
παρελκόμενα οπότε εάν δεν βλέπετε κάτι που χρειάζεστε, παρακαλώ
ρωτήστε μας!
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Αποστάτες Centerline 50mm
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Παρελκόμενα - Εργαλεία

Παρελκόμενα - Εργαλεία

Πνευματικό Nick Grinder

Πριονάκια

2 pt, 3 pt, 4 pt

Καρφωτά Παξιμάδια
Sharpenner

Ακονιστήρι για λάμες

Χαρτί Καλιμπραρίσματος
0,04 mm ΛΕΥΚΟ
0,08 mm ΚΑΦΕ

Auto-Nick Punch

Nick απλά με εργαλείο χειρός

Ματσόλα Δερμάτινη
Διάμετρος 7cm

Κόλλα Super G
Συσκευασία 50g

Καθαριστικό Kris Cleaner
Το καθαριστικό Kris Cleaner είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο διαλυτικό,
βελτιστοποιημένο για να αφαιρεί εύκολα τα υπολείμματα αυτοκόλλητων ενώσεων
από μεταλλικές επιφάνειες, όπως πλάκες κοπής.
Το Kris Cleaner περιέχει ρετσίνι φυσικής προέλευσης και εγγυάται άριστη
απομάκρυνση οποιασδήποτε αυτοκόλλητης ένωσης, από ακρυλικά μέχρι φυσικό

Καναλοκόφτης

λάτεξ ή συνθετικό καουτσούκ.
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