
For SMART 
opportunities...

OnlyColad!

Repareer (bijna) alles met Colad Magic Fix. Het is een super lijm die kan worden gecombineerd met een zwarte en grijze 
vulpoeder. Als het het waard is om te repareren: Fix it, Sand it, Paint it! Ready!

Objecten zijn snel te herstellen in hun oorspronkelijke vorm. Gebruik Magic Fix 
op de zicht- en onzichtbare delen. Na de reparatie met Magic Fix kan er direct 
worden geschuurd en gespoten. Kies Magic Fix voor een supersterke reparatie!

Gebruik Colad Magic Fix voor lijmen, vullen en repareren van diverse materialen, zoals staal, plastic, aluminium, fi berglas, 
carbon fi ber en rubber. Vul scheurtjes en ruimtes met Magic Fix, bijvoorbeeld voor: 
• autobumper bevestigingspunten
• hard plastic deurgrepen
• vullen en opnieuw boren
• montage achteruitkijkspiegels

• motor afdekplaten
• grillen
• bumpers.

Op zoek naar een snelle manier om langdurige reparaties 
voor diverse materialen mogelijk te maken? Bestel dan nu uw 
Colad Magic Fix! Neem contact met verkoop@emm.com of 
uw lokale Colad dealer.

Colad creëert unieke mogelijkheden 
voor eindgebruikers, met een focus 
op het behalen van het optimale 
eindresultaat op de meest
effi ciënte en effectieve manier. 
Colad draagt bij aan het werk-
plezier, effi ciëntie, duurzaamheid, 
professionaliteit en winstgevendheid. 
Colad, inventing more!

Colad Magic Fix
Voor een supersterke en snelle reparatie gebruik Magic Fix. Direct schuurbaar én overspuitbaar! 
Een lijm én vuller om sterke verbindingen te maken tussen diverse materialen.

Colad Magic Fix
Art.nr. 4325
Magic Fix inhoud
Lijm (A) 6 stuks 10 ml, vulpoeder (B) 
2 stuks zwart 22 g en 1 stuks grijs 
22 g, rode dopjes, 1 handschoen, 
1 applicator en een 
gebruikshandleiding.

Bevestigingspunten B-stijl afdekplaat (Boor-)Gaten vernieuwenHard plastic

      

Magic Fix
 super sterk
 duurzaam
 klaar in 7 seconden
 hittebestendig tot 160oC
 overspuitbaar

6 x 2 x 1 x
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