
Dla INTELIGENTNYCH 
możliwości...

TylkoColad!

Napraw (prawie) wszystko z Colad Magic Fix. Jest to połączenie mocnego kleju z czarnym i szarym proszkiem wzmacniającym.
Jeśli coś jest warte naprawy: Napraw to, Wyszlifuj i Polakieruj! Gotowe!

Pierwotny stan przedmiotów zostaje przywrócony. Produkt może zostać użyty 
zarówno do naprawy części widocznych, jak i niewidocznych. Po zakończeniu 
naprawy klejem Magic Fix powierzchnia może zostać wyszlifowana i polakierowana. 
Długotrwały i ultramocny efekt w ciągu kilku sekund.

Colad Magic Fix jest przeznaczony do sklejania, wypełniania i naprawy różnych rodzajów materiału, takich jak: stal, plastik, 
aluminium, włókno szklane, włókno węglowe i guma. Magic Fix wypełnia pęknięcia i przestrzenie w przypadku:

• punktów mocowania zderzaka
• klamek samochodowych z 
   twardego plastiku
• wypełniania i ponownego wiercenia
• ponownego wkręcania wkrętów

• lusterek wstecznych
• osłon zaworów
• kratek wlotu powietrza
• zderzaków.

Szukasz produktu zapewniającego długotrwały efekt 
naprawy różnego rodzaju materiałów? Zamów Colad Magic 
Fix już teraz! Napisz na adres emmbiuro@blowtherm.pl lub 
skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem marki Colad.

Colad opracowuje specjalne
możliwości dla użytkowników 
końcowych, którym zależy na 
efektywności procedur roboczych 
i zakładowych. Tutaj liczy się 
zadowolenie z pracy, wydajność, 
ekologia, profesjonalizm i zysk. 
Colad, inventing more.

Colad Magic Fix
Trwała naprawa w kilka sekund umożliwiająca późniejsze szlifowanie i lakierowanie. Magic Fix to 
klej z wypełniaczem przeznaczony do szybkich i trwałych napraw różnego rodzaju materiałów.

Colad Magic Fix
Nr art. 4325
Skład Magic Fix
Klej (A), 6 szt., 10 ml; proszek 
wzmacniający (B) czarny, 2 szt., 
22g i szary, 1 szt., 22g; 1 czerwony 
sztyft; 1 rękawica; 1 aplikator; 
instrukcja obsługi.Punkty mocowania Osłona słupka drzwi WkrętyTwardy plastik

      

Magic Fix
 supermocny
 trwały
 twardnieje w 7 sekund
 odporny na wysokie temperatury do 160oC

 można go lakierować

6 x 2 x 1 x
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