
Maak kennis Met onze universele

onderhoud- & reparatieproducten

15% KORTING

1x ORIGINALFIX® Silmate - 401035 
Universele vloeibare siliconenpakking tot 280ºC

1x ORIGINALFIX® GlassFoam - 101046
Universele schuimspray

1x ORIGINALFIX® CertaLube - 101052
Universele kruip- en smeerolie

1x ORIGINALFIX® UniClean - 101043
Universele ontvetter

1x ORIGINALFIX® SealFix Pro (zwart) - 714018
Universeel lijmen, bevestigen en afdichten

1x ORIGINALFIX® NovaMix (zwart) - 710001
Universele 2-K PU kleefstof, 50 ml

1x ORIGINALFIX® Mixertips - 710002
Mixertips, zakje 12 stuks

Verkrijgbaar bij uw locale grossier of neem contact op met Sinatec Europe
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onMisbaar voor iedere professionele werkplaats!

profiteer nú van deze actie! 

€ 59,-
Artikelnr: Fix-Actie
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oriGinalfiX® toepassinGskaart

bestelnr. oriGinalfiX® product toepassinG(en) o.a.

101031

101033

CertaLube - hittebestendige bescherm- en montagepasta 

120 gr.

CertaLube - hittebestendige bescherm- en montagepasta

450 gr.

remblokken met elektronische ABS systemen, vervanger 

van koperpasta, kroonmoeren, remnokken, cardanassen, 

bougies, uitlaatverbindingen, accuklemmen, wielbouten, 

cilinderkopbouten, bladveren, sloten, scharnieren.

101052 CertaLube - multifunctionele kruip en smeerolie vastgeroeste bouten en moeren los maken, smeermiddel 

voor scharnieren, sloten en lagers.

101032 WhiteGrease - universeel wit spuitvet auto: venstergeleiders, sloten, scharnieren, ruitenwissers, 

motoren, wiellagers, waterpompen, generatorlagers.

motor/fiets: koppelingen, gasregelingen, remonderdelen, 

tandwielen, remkammen, kettingen, kabels.

industrie: ventilatoren, lagers, transportbanden.

101043 UniClean - universele ontvetter verwijderen van sticker en siliconen resten, 

uitstrijken SealFix Pro.

101046 GlassFoam - multifunctionele schuimspray autoruiten en koplampen verwijderen van insecten, 

interieur, RVS.

401035 Silmate - universele vloeibare siliconenpakking oliepannen, waterpompen, nokkenasaandrijving, 

kleppendeksel, versnellingsbakken, hecht o.a. op rubber, 

kunststof, textiel.

714015

714016

714017

714018

SealFix Pro - MS-polymeer afdichting en lijm, transparant

SealFix Pro - MS-polymeer afdichting en lijm, wit

SealFix Pro - MS-polymeer afdichting en lijm, grijs

SealFix Pro - MS-polymeer afdichting en lijm, zwart

carosseriedelen metaal of kunststof, naden bij deuren, 

motorkap en kofferdeksel, lasnaden, kabeldoorvoer, spoilers, 

beschermstrips, veerpoten, binnenspatborden, aluminium, 

PVC, steen, glas, panelen.

710050 SealFix Pro Black Power - MS-polymeer high tech zelfde als Seal-Fix Pro maar met snellere aanhechting, 

carrosseriedelen.

710001

710014

710010

710002

NovaMix - 2K PU kleefstof 50 ml. zwart, 60 sec.

NovaMix - 2K PU kleefstof 50 ml. zwart, 1-3 min. 

NovaMix - 2K PU kleefstof 50 ml. transparant, 60 sec.

NovaMix Mixertips - voor 50 ml.

opvullen en herstellen van bumpers, spoilers, dashboard, 

grills, autolampbehuizingen, radiateur ophangpunten, da-

ksteunen, buitenspiegelbehuizingen, verankeren, schroef-

draad.

710013

710033

NovaMix - 2K PU kleefstof 25 ml. zwart, 60 sec. 

NovaMix Mixertips - voor 25 ml.

toepassing gelijk aan Novamix 50 ml, maar te gebruiken 

zonder extra pistool.

710011 NovaMix - metharcylaat metaal verlijming reparatie van brandstoftanks (de brandstoftest 1 maand 

beschikbaar), metaal, spatbord schermen.


