קטלוג 2022

קטלוג מוצרים
חומרי איטום סיליקונים
חומרי איטום אקריליים  +פוליאוריתנים
חומרי איטום היברידי  MSפולימר
חומרי איטום פוליאוריתנים  +אקריליים
חומרי איטום על בסיס ביטומני ,פוליאוריתן
חומרי איטום על בסיס ביטומני
חומרי איטום על בסיס ביטומני EPDM +
חומרי איטום על בסיס ביטומני
ציוד לזפתים
חומרי איטום ,אספלט
חומרי איטום ובידוד
חומרי איטום ובידוד על בסיס פוליאריתן
דבקים  -מגע ודבק חם
דבקים  P.V.C -ואחרים
דבקים  -אפוקסי ופוליאסטר
דבקים  MS -פולימר ,סופר גלו ודבק חם
דבקים  -שיש ,רכב ופוליאסטר
דבקים  -אבקתיים ומוכנים לאריחים
מוצרי גבס ,צלוטיט ומלט
מוצרי טיח ומלט
מוספים לבטון  /רובה
אזיקונים ,קלינים וספייסרים
קלינים וספייסרים
רשתות פיברגלס
רשתות ולבד פיברגלס
מוצרים נלווים לגבס
ייבוא מוצרים
בלות BIG BAG
מוצרי יוטה
צבעים וחומרים לשיקום מבנים
צבעים על בסיס מים
צבעים למגוון שימושים
צבעים ולכות

עמודים 2-3
עמוד 4
עמוד 5
עמודים 6-7
עמוד 8-9
עמודים 10-11
עמוד 12
עמוד 13
עמודים 14-15
עמוד 16
עמוד 17
עמוד 18
עמוד 19
עמוד 20
עמוד 21
עמוד 22
עמוד 23
עמוד 24
עמוד 25
עמוד 26
עמוד 27
עמוד 28
עמוד 29
עמוד 30
עמוד 31
עמוד 32
עמוד 33
עמוד 34
עמוד 35
עמוד 36
עמוד 37
עמוד 38
עמוד 39

קטלוג זה מוגש כשרות ,והוא מכיל חלק ממגוון מוצרינו.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מוצרים
פוליאוריתן ועזר לצבע
ספריי צבע
תרסיסים
מדללים
שמנים ומים מזוקקים
מוצרי הדברה וחיטוי
מוצרי ניקוי וחיטוי
מוצרי נייר וגמר
רולרים
מארזים ,מגשים ומאריכים
מברשות צבע שיער טבעי
מברשות צבע וסיד
מברשות צבע ,סיד וזפת
אקדחים
כלי עבודה שפכטלים ומגרדות
כלי עבודה מגרדות וסכינים יפנים
כלי עבודה כפות בנאים וטייחים
כלי עבודה
סרטי מדידה ,בטיחות והגנה
מסכות פנים
כפפות בטיחות ועבודה
סרטים דביקים
סרטים דביקים ואזהרה
סרטי איטום ותיקונים
סרטים דביקים לאריזה
עיטוף ואריזה
מוצרי ניילון ויוטה
מוצרי ניילון ואריזה
ניילון נצמד למזון

עמוד 40
עמוד 41
עמוד 42-43
עמוד 44-45
עמוד 46
עמוד 47
עמוד 48
עמוד 49
עמוד 50-52
עמוד 53
עמוד 54
עמוד 55
עמוד 56
עמוד 57
עמוד 58
עמוד 59
עמוד 60
עמוד 61
עמוד 62
עמוד 63
עמוד 64-68
עמוד 69
עמוד 70
עמוד 71
עמודים 72-73
עמוד 74
עמוד 75
עמודים 76-78
עמוד 79

קטלוג זה מוגש כשרות ,והוא מכיל חלק ממגוון מוצרינו.
התמונות להמחשה בלבד

חומרי איטום סיליקונים

הרקולס סיליקון אוניברסלי XR-626

הרקולס סיליקון SI-600

סיליקון אצטי מיוחד
כנגד עובש ופטריות ,לשימוש כללי.
חומר גלם גרמני.

סיליקון אצטי לשימוש כללי מיוחד
כנגד עובש ופטריות,
מתאים לתנאי רטיבות קיצוניים.
חומר גלם גרמני.

בגוון :שקוף ,לבן.
בגוון :שקוף ,לבן ,אפור ושחור.

מק"ט
 2290שקוף
 2292לבן

מק"ט
 2234שקוף
 2235לבן
 2236שחור
 2225אפור

הרקולס סיליקון CF-220

הרקולס סיליקון ניטראלי CF-333

סיליקון אצטי מעולה לשימוש מקצועי.
בעל ייבוש מהיר וחוזק הדבקה גבוה,
מתאים לאקווריומים ,הדבקות ואיטום.
חומר גלם גרמני.

סיליקון ניטראלי גמיש באיכות מעולה.
מתאים לאיטום תפרים בבטון,
רכיבים אלקטרוניים,
אלומיניום והדבקת מראות.
פותח במיוחד עבור תעשיית
האלומיניום והמראות.

בגוון :שקוף ושחור

בגוון :שקוף ,לבן

להדבקות חזקות
במיוחד ואיטום
מק"ט
 2269שחור
 2268שקוף
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מק"ט
 22442תרמיל שקוף
 224421נקניק לבן
 224420נקניק שקוף

חומרי איטום סיליקונים ,היברידים

הרקולס סיליקון ניטראלי CF-330

סיליקון ניטראלי מעכב בעירה

סיליקון ניטראלי באיכות מעולה.
מתאים לאיטום תפרים בבטון ,רכיבים אלקטרוניים,
אלומיניום והדבקת מראות.
פותח במיוחד עבור תעשיית האלומיניום והמראות!

סיליקון מעכב בעירה נטראלי
באיכות מעולה.
מתאים לאיטום ,רכיבים אלקטרוניים,
מזגנים ,חדרי אש ,אלומיניום ומראות.
בגוון :אפור
אריזה :תרמילים

בגוון :שקוף ,לבן ,קרם וברונזה.
אריזה :תרמיל ,נקניק.

מק"ט 2279

סיליקון ניטראלי עמיד בחום גבוה
מק"ט
 22660לבן
 2244שקוף
 2286קרם
 2289נקניק שקוף

הרקופלקס FIX ALL CONSTRUCTION
חומר איטום והדבקה מקצועי,
אוטם ומדביק רב עוצמה ,ידידותי לסביבה,
עמיד  ,UVמתאים לשימוש פנימי וחיצוני,
ניתן ליישם על משטח רטוב.
משמש לאיטום ולהדבקה חזקה במיוחד.

עמיד בחום גבוה לשימושים כללים ברכב,
תעשיה ובניין.
בגוון :שקוף ,לבן ,אדום ,שחור
אריזה :שפופרת  85גרם

מק"ט
 2218לבן
 2221שחור
 2220שקוף
 2219אדום

 CF-388קונסטרקשיין
לאיטום והדבקה חזקה של ,EPDM
אלומיניום ,בטון ,זכוכית ,מראות ועוד.

בגוון :לבן ,אפור ,קרם
אריזה 775 :גרם ,נקניק
מק"ט
 22071לבן
 22070אפור
 22072קרם

צבע :שחור ,לבן ,אפור
אריזה 750 :גרם נטו

מק"ט 2282
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חומרי איטום אקריליים ,פוליאוריתנים

הרקופלקס  CF-500נקניק

הרקולס מסטיק אקרילי סופר גמיש

מסטיק פוליאוריתני גמיש באיכות גבוהה
להדבקה ואיטום סדקים ותפרים.
לשימוש מקצועי.

מסטיק אקרילי סופר גמיש מעולה ,מתאים
לשימוש חיצוני ופנימי למגוון שימושים
בענף הבניין והאלומיניום .ניתן לצביעה

אריזה :נקניקים ( 600מ"ל)
ניתן לצביעה
בגוון :אפור ,קרם ,לבן

בגוון :לבן ,אפור ,קרם

עבר את בדיקת
מכון התקנים הישראלי!

מק"ט
 2265אפור
 2264לבן
 2271קרם

מק"ט
 2248לבן
 2293קרם
 2247אפור

הרקופלקס  CF-500תרמיל

מסטיק אקרילי

מסטיק פוליאוריתני גמיש באיכות גבוהה להדבקה
ואיטום סדקים ותפרים.
לשימוש מקצועי.

מסטיק אקרילי גמיש מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

בגוון :אפור ,קרם ,לבן
ניתן לצביעה

בגוון :לבן
אריזה :פח
ניתן לצביעה

עבר את בדיקת
מכון התקנים הישראלי!
מק"ט
 2207אפור
 2206לבן
 2211קרם
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מק"ט 22510

חומרי איטום

היברידי  MSפולימר

סופר  10היברידי לבן

סופר  10היברידי שקוף

דבק בנייה היברידי על בסיס  MSפולימר רב עוצמה איכותי,
לשימוש מקצועי ,אוטם ומדביק רב עוצמה,
ידידותי לסביבה ,עמיד .UV
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
ניתן ליישום ע"ג משטח רטוב.
משמש לאיטום והדבקה
אלסטית חזקה במיוחד.

דבק בנייה היברידי על בסיס  MSפולימר רב עוצמה איכותי
לשימוש מקצועי ,אוטם ומדביק רב עוצמה,
ידידותי לסביבה ,עמיד .UV
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
ניתן ליישום ע"ג משטח רטוב.
משמש לאיטום והדבקה
אלסטית חזקה במיוחד.

בגוון :לבן
אריזות :תרמיל ושפופרת
ניתן לצביעה

בגוון :שקוף קריסטלי
אריזות :תרמיל ,תרמיל קריסטלי
ושפופרת
ניתן לצביעה

מק"ט
תרמיל 24002
שפופרת 2404

מק"ט
תרמיל 24001
שפופרת 2403

הרקולס סופר  10קריסטלי

הרקולס סופר 10

דבק בניה על בסיס  MSפולימר גמיש לשימוש
מקצועי ,עמיד U.V
להדבקות חזקות במיוחד,
מתאים לאיטום.

דבק בניה על בסיס  MSפולימר גמיש
לשימוש מקצועי ,עמיד  ,U.Vמונע עובש
ופטריות ,להדבקות חזקות במיוחד ,מתאים
גם לאיטום.

אריזה :תרמיל  290מ"ל
בגוון :שקוף קריסטלי
ניתן לצביעה

אריזה :תרמיל  290מ"ל
בגוון :לבן
ניתן לצביעה

מק"ט 2233

מק"ט 2246
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חומרי איטום פוליאוריתנים ,אקרילים

הרקולס גג

אוטם גמיש אקולוגי P.U

ציפוי גמיש לאיטום והלבנת גגות על בסיס אקרילי,
מקנה שכבת איטום אחידה ,מקטין את עומס החום,
עמיד בפני קרינת השמש ,ידידותי לסביבה.
מתאים להתזה ולמריחה באמצעות מברשת או מגב גומי.

אוטם גמיש אקולוגי לאיטום גגות ועוד.
חומר איטום פולימרי מקצועי חד-רכיבי אמין
וקל לשימוש היוצר שכבה אטומה דמויית גומי עמידה
שאינה מתיישנת ועמידה לאורך זמן רב.
מתאים לשימוש על גבי משטחים יבשים או לחים.
חזק וגמיש במיוחד!
אינו רעיל וידידותי לסביבה.
אינו מכיל סולבנטים (ממסים).
הדבקה חזקה ויכולת התארכות גבוהה.

אריזות 19 :ק"ג 5 ,ק"ג

אריזות 20 :ק"ג 5 ,ק"ג

מק"ט
 19 1505ק"ג
 5 1504ק"ג

מק"ט
 50122גלון
 50123פח

פוליאוריתן חד רכיבי אוטם כל P.U 150

הידרו-פריימר אקוודור

חומר איטום גמיש חד רכיבי מוכן לשימוש
על בסיס פוליאוריתן נוזלי לשימוש חוץ ופנים.
נדבק חזק לפני השטח.

פריימר אפוקסי דו-רכיבי על בסיס מים.
אינו מכיל רעלים ,עמיד בפני מים ולחות ,אינו דליק,
לשימוש גם במקומות סגורים.
בעל הדבקה חזקה.

אריזה :פח
בגוון :לבן

מק"ט
 25 - 50ק"ג
 6 - 3ק"ג LV
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מגיע בשתי אריזות A+B
במשקל כולל של  4ק״ג
 A - 1ק״ג
 B - 3ק״ג

מק"ט 37

חומרי איטום פוליאוריתנים

פוליאוריתן חד רכיבי אוטם כל P.U 155T

פריימר שקוף על בסיס פוליאוריתן-פריימר T1

פוליאוריתן שקוף חד-רכיבי אוטם כל לשימוש פנים וחוץ .עמיד
בפני קרינת  UVופגעי מזג האויר.
לשימוש על גבי מרצפות ,חרסינה ,קירות,
אריחים ,מתכת ,עץ ,פח מגולוון ועוד.

פריימר שקוף על בסיס פוליאוריתן למגוון רחב של משטחים
כגון קרמיקה ,שיש וגרניט פורצלן.
לשימוש עבור מוצרים על בסיס פוליאוריתני וביטומני .ייבוש
מהיר לאחר כ 15-דקות
אריזה 1 :ליטר

מק"ט
 1 47ק"ג
 4 43ק"ג

מק"ט 42

פריימר לפוליאוריתן

הרקולס כמיטום סופר סילוקסן  -סילר

פריימר שקוף חד רכיבי על בסיס פוליאוריתן לשיפור יכולת
ההדבקה עבור כל חומרי האיטום.
עמיד בפני כימיקלים ,מים ומלחים.

חומר איטום שקוף ייחודי לאיטום גגות מרוצפים וקירות .בעל
יכולת חדירה משופרת לסדקים ואיטום רובה פגועה.
אריזות :ליטר ,פח ,גלון

אריזות 1 :ק"ג 4 ,ק"ג

מק"ט
 1 2263ק"ג

מק"ט
 1 1860ליטר
 5 1861ליטר
 18 1862ליטר
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חומרי איטום על בסיס ביטומני ,פוליאוריתן

הרקולס  BTמחוזק פיברגלס WFP THICK COATING 1C
חומר איטום תוצרת גרמניה על בסיס ביטומני בתוספת פולימר ופיברגלס.
חד רכיבי קל לשימוש.
אין צורך לערבב.
אינו מזיק למי תהום.
מיוחד לשימוש בשכבות עבות ושימוש אנכי.
לשימוש בקירות מרתף חיצוניים ,גישור סדקים ,יסודות,
חיפוי מתכת לרצפה ,שכבת איטום מגשרת מתחת לבטון ,ועוד.

תוצרת גרמניה

מק"ט 50121

פוליאוריתן חד רכיבי אוטם כל PB-100

זפת קר (שכבת יסוד)

חומר איטום היברידי
על בסיס ביטומני פוליאוריתני חד רכיבי.
עמיד מדללים ,חומצות ,בסיסים ,מלחים ,נשאר גמיש ,מגשר
סדקים קפילריים ,עמיד בפני שורשים
ומתאים לתנועת הולכי רגל.

הרקולס זפת קר להגנה וכפריימר לאספלט.
אריזות :פח ,גלון

אריזה 25 :ק"ג

מק"ט 349
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מק"ט
 5019פח
 5018גלון

חומרי איטום על בסיס ביטומני ,פוליאוריתן

הרקולס גום אוניברסלי BT-300

הרקולס פריימר אקולוגי

חומר איטום על בסיס ביטומני חד רכיבי
מוכן לשימוש עם תוספות שרף פולימרי ותוספי גומי
לאיטום ולהגנה מפני מים ולחות.

פריימר ביטומני על בסיס מים.
ידידותי לסביבה ולמשתמש.
לשימוש עבור חומרי איטום ביטומנים.

אריזות :גלון ופח

אריזה 16 :ליטר

מק"ט
 50118גלון
 50112פח

מק"ט 5013

מסטיגום 10

ביטומנים משחתיים

הרקולס זפת

ביטום פלקס ,מסטיק  ,244פלקספז.
מתאים לתיקונים ואטימה.

לאיטום תת-קרקעי ,גגות
(מתחת לריצוף) ומקלחות.

לאיטום ,הגנה ובידוד.

אריזות :גלון ופח

אריזה :פח

מק"ט 23032

מק"ט 22824

אריזה 400 :מ"ל

מק"ט 1730
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חומרי איטום על בסיס ביטומני

הרקולס יריעות ביטומניות לאיטום ,תו תקן ישראלי
יריעות ביטומניות הרקולס לאיטום.
( 4מ"מ שחור 5/מ"מ שחור)
( 4.2מ"מ לבן 5.2/מ"מ לבן)
( 4מ"מ שחור 5/מ"מ שחור)
( 4.2מ"מ לבן 5.2/מ"מ לבן)

מק"ט
5001
5002
5003
5004
5010

הרקולס-פלסט  4Rלבן  10מטר APP
הרקולס-פלסט  4Rשחור  10מטר APP
הרקולס-פלסט  5Rלבן  7.5מטר APP
הרקולס-פלסט  5Rשחור  7.5מטר APP
הרקולס-פלסט נגד שורשים  4Rשחור APP

יריעת עזר  3מ"מ שחור
יריעות להדבקה עצמית
 4מ”מ שחור נגד שורשים

5005
5006
5007
5008

הרקולס-לקס  4Rלבן  10מטר SBS
הרקולס-לקס  4Rשחור  10מטר SBS
הרקולס-לקס  5Rלבן  7.5מטר SBS
הרקולס-לקס  5Rשחור  7.5מטר SBS

נייר טול  /ביטוגלס
נייר טול :יריעה להגנה ואיטום
אורך 20 :מטר ,רוחב 1 :מטר
מק"ט 668053
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חומרי איטום על בסיס ביטומני ובוטילי

הרקולס סרט איטום ציפוי אלומיניום  /הרקולס סרט לאיטום צנרת תת קרקעית
סרט לאיטום צנרת תת קרקעית.
מתאים לצינורות כיבוי אש,
צינורות השקייה ,צינורות מי שתייה והולכת
מים.

סרט לאיטום גגות ,משקופים עיוורים ,אסבסט ואיסכורית.
רוחב 5 :ס"מ 10 ,ס"מ 20 ,ס"מ 30 ,ס"מ
עובי 1 :מ"מ 1.5 ,מ"מ
מק"ט
 5*10 1041ס"מ
 10*10 01043ס"מ

ברוחב 10 :ס"מ
אורך 10 :מטר

 20*10 01042ס"מ

מק"ט 01054

 15*10 01041ס"מ
 10*30 01045ס"מ

רוחב 1 :מטר
עובי 1 :מ"מ 1.5 ,מ"מ 2 ,מ"מ
אורך 10 :מטר 20 ,מטר
מק"ט
 1*20 01046מטר

הרקולס סרט איטום בוטילי אלומיניום/בד

FLEX TAPE

סרט איטום בוטילי:
רוחב 5 :ס"מ 10 ,ס"מ 15 ,ס"מ 20 ,ס"מ 30 ,ס"מ 100 ,ס"מ
עובי 1 :מ"מ 1.5 ,מ"מ
אורך 10 :מטר

סרט איטום בהדבקה עצמית על בסיס גומי
מתאים לתיקוני חירום ,נדבק גם על משטח רטוב,
חזק במיוחד ,מתאים לפלסטיק ,מתכת ,בטון וכו'.
רוחב 10 :ס"מ 20 ,ס"מ 30 ,ס"מ
אורך 152 :ס"מ
לסרטון הדגמה
סרקו את הקוד

מק"ט
 10*10 01057ציפוי בד
 15*10 01058ציפוי בד
 10*20 01061ציפוי בד

 10/5 1057ציפוי אלומיניום
 10/10 1058ציפוי אלומיניום
 15/10 1048ציפוי אלומניום
 20/10 1047ציפוי אלומניום
 30/10 01045ציפוי אלומיניום
 10*1 1053מטר אלומיניום

מק"ט
10*152 01067
20*152 01068
30*152 01069
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חומרי איטום על בסיס ביטומני EPDM +

יריעת גומי EPDM RUBBER
יריעת  EPDMתקנית לאיטום ובידוד.
אורך 20 :מטר
רוחב בס"מ100 ,50 ,25 ,20 ,15 ,10 :
מק"ט
20*100 1087
20*50 1086
20*30 1085
20*25 1084
20*20 1083
20*15 1082
20*10 1081

סיליקון  CF-388קונסטרקשיין
סיליקון לאיטום והדבקה חזקה של ,EPDM
אלומינים ,בטון ,זכוכית ,מראות ועוד.
צבע :שחור ,לבן ,אפור
אריזה 750 :גרם נטו

חדש :יריעת  EPDMלהדבקה עצמית
מק"ט 2282

מק"ט 20*200 1088

פריימר/זפת קר ליריעות זפת

רולקה ביטומנית

זפת קר  /ציפוי מאחה ביטומני ביישום קר.

חומר איטום על בסיס ביטומן-גומי גמיש בצורת משולש,
לאיטום פינות.
משמש לאיטום נקודות חיבור בין קירות
אנכים לאופקיים ,או בתפרים.
אורך 1.2 :מטר
 44יחידות בקרטון
סה"כ  52.8מטר בקרטון
מק"ט 57

מק"ט  MS600פח 83121

עצר מים כימי

שכבת יסוד ליריעות זפת
באריזות :גלון ,פח וחבית

פריימר  474פח 301033
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לחיבור בין הרצפה לקירות,
למניעת חדירת מים
(תופח מעצמו).
 5מטר
בסיס אקרילי פולימר
בסיס בנטונייט

פריימר  M1פח 83021

מק"ט
 15201בנטונייט
 29882אקרילי פולימר

חומרי איטום על בסיס ביטומני

הרקולס זפת חם לאיטום  25/75חבית

הרקולס זפת חם לאיטום  60/70חבית

מק"ט
 60112זפת תיקני  25/75חבית פזקר
 5707זפת תיקני  75/25יבוא

מק"ט
 5708זפת  70/60חבית (יבוא)

זפת חם לאיטום  25/75קוביה

זפת חם לאיטום  60/70 25/75פחים

 5700זפת  20 25/75ק"ג( קרטון) פזקר
 5712זפת  25/75קוביה  17ק"ג ( יבוא )

 5710זפת חם פח  25/75יבוא
 60122זפת תיקני  25/75פח פזקר
 5711זפת חם פח  60/70יבוא
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ציוד לזפתים
מרזבים ,נקזים ,נשמים ורשתות למרזב
מרזב KADS
עם יריעה ביטומנית

מרזב צידי

 83מרזב צידי "3
 883091מרזב צידי "4

מק"ט 6024015

נשם

מק"ט 6025033

נקז אנכי  70מ"מ 100 ,מ"מ

 6099022רשת למרזב כובע אויר רשת לציפורים
 6024017מחורר אנכי "( 4מרזב)
 6024013נקז אנכי "( 3מרזב)
 6024014נקז אנכי "( 4מרזב)
 6024016מרזב אנכי "( 6מרזב)

מקשר הגבהה

רשת ציפורים למרזב  /אויר

 6100005מקשר הגבהה רשת נירוסטה "3
 6100006מקשר הגבהה רשת נירוסטה "4

מק"ט 609902

אקדח מסמרים

מטאטא  /מגב  /מברשת מקצועיים לזפת

מ
לזפקצועי
תים

מטאטא כביש  +מקל
מק"ט 5161
מגב+מקל
מק"ט 5162

מברשת
זפת  +מקל
יבוא
מק"ט
23404

מברשת זפת ידנית
יבוא (שחר)
מק"ט 23403

מק"ט 18342
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ציוד לזפתים
אבקת סיד

הרקולס ברנר מקצועי

להלבנת גגות.

ברנר איטלקי לשימוש מקצועי כרום ,נחושת.

אריזה :שק  25ק"ג

מק"ט 6667

מק"ט
 802093מבער מקצועי  72מ"מ  -ברונזה
 802094מבער מקצועי  72מ"מ  -כרום

סרגל אלומניום

בלון גז

אורך 3 :מטר.

בלון גז קטן  12ק"ג.

מק"ט 5157

תוצרת
איטליה

מק"ט
 600000גז קטן
 0117פיקדון גז קטן
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חומרי איטום ,אספלט
הרקולס אספלט קר

הרקולס צמנט גמיש דו רכיבי

תערובת אספלט קר לתיקון מיידי של בורות בכבישים.
אריזה :שק  20ק"ג

חומר איטום דו רכיבי גמיש
לשימוש בחדרי אמבטיות ואדניות.
בגוון :אפור ולבן
אריזות 25 :ק"ג ( 20ק"ג אבקה  5 +ק"ג נוזל)

מק"ט 1887

מק"ט 01003

מסתם

 BGפלקסיל 162

הרקולס לבד פיברגלס מחוזק

חומר לאיטום מערכות אינסטלציה
הנשאר גמיש ואינו
מתקשה.

חומר איטום גמיש לאיטום מאגרי מים,
חדרי-אמבטיות ואדניות
(מאושר ע"י משרד הבריאות).

רוחב 1 :מטר
אורך 100 :מטר

אריזה 400 :גרם ( 24יחידות)

בגוון :אפור ולבן
אריזה 35 :ק"ג
(סט  25ק"ג שק  10 +ק"ג נוזל)

מק"ט 778

מק"ט 1885
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מק"ט 1207

חומרי איטום ובידוד
הרקולס דריין

הרקולס בד גאוטכני אפור  /לבן

יריעות ניקוז ,לאיטום ,ניקוז וגינון.
 400גרם/מטר.

יריעות הגנה לאיטום ,ניקוז וגינון.

אורך 20 :מטר
רוחב 2 :מטר

עובי 400 ,300 ,200 :גרם/מטר
אורך 50 :מטר
רוחב 2 :מטר

מק"ט אפור 200200
מק"ט 3191019

קלקר
לוחות קלקר בכל הסוגים (.)F-15, F-20, F-30
ארגזי קלקר ליציקות.
מידה 0.5x1.2 :מטר.
עובי 1 :ס"מ |  2ס"מ |  3ס"מ |  5ס"מ
 9006לוחות קלקר  1ס"מ ( F15יחידות  50בחבילה)
 9001לוחות קלקר  2ס"מ( 25יחידות)F15 0.33
 9002לוחות קלקר  3ס"מ ( 18יחידות) F15 0.33
 9003לוחות קלקר  5ס"מ ( 10יחידות) F15 0.33
 9012לוחות קלקר  2ס"מ F20
 9011לוחות קלקר  3ס"מ F20
 9019לוחות קלקר  5ס"מ F20
 9025לוחות קלקר  2ס"מ F30
 9007לוחות קלקר 3ס"מ F30
 9009לוחות קלקר  5ס"מ F30

מק"ט לבן 200202

יוטה טבעית  /פסים
לתפרים בגג ובקירות.
רוחב 10 :ס"מ 12 ,ס"מ 15 ,ס"מ 20 ,ס"מ 30 ,ס"מ
אורך 1 :מטר

מק"ט
 1 - 207101מטר
 12 - 5159ס"מ
 15 - 5156ס"מ
 20 - 5155ס"מ
 30 - 5165ס"מ
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חומרי איטום ובידוד על בסיס פוליאריתן

הרקולס ספריי קצף פוליאוריתן
למילוי חללים בין משקופים ,חלונות וקירות.
אריזה 750 :מ"ל

קצף פוליאוריתן
מעכב בעירה B2
מאושר מכון התקנים הישראלי
מק"ט 1311

קצף פוליאוריתן אוניברסלי
אקדח/קשית
מק"ט
 1332קשית
 13560אקדח

קצף פוליאוריתן מקצועי
להרכבת דלתות ומשקופים
אקדח/קשית

קצף פוליאוריתן תעשייתי
לשימוש כללי

מק"ט
 1329אקדח
 1330קשית

קצף פוליאוריתן A+B

מסיר קצף פוליאוריתן

אריזות :גלון ופח

מסיר פוליאוריתן מוקצף.
מתאים לניקוי אקדחים
ושאריות פוליאוריתן.
אריזה 500 :מ"ל

מק"ט
 1313פח  40ק"ג
 10 1312ק"ג
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מק"ט 1316

מק"ט 13320

דבקים מגע ודבק חם
הרקולס דבק חם

הרקולס דבק מגע מקצועי שפופרת  40מ"ל

דבק רב שימושי.

דבק מגע איכותי מקצועי לנגרים ולתעשייה,
חזק ומהיר במיוחד.

בגוון :שקוף
אריזה 1/2 :ק”ג

דבק מגע שפופרת
מק"ט 2298

מק"ט 795

הרקולס דבק מגע מקצועי
דבק מגע איכותי מקצועי לנגרים ולתעשייה ,חזק ומהיר במיוחד.
אריזות 1/4 :ליטר 1/2 ,ליטר 1.02 ,ליטר ,גלון ,פח

ספריי דבק מגע איכותי
לנגרים ולתעשייה.
אריזת ספריי  500מ"ל

 2314דבק מגע  103גלון
 2315דבק מגע  103פח הרקולס  14 -ליטר

 23130דבק מגע
הרקולס  1ליטר

 23131דבק מגע
הרקולס  1/2ליטר

 23132דבק מגע
הרקולס  1/4ליטר

מק"ט 1724
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דבקים  P.V.Cואחרים

הרקולס דבק נגרים מקצועי צהוב

הרקולס דבק פלסטי לבן

דבק נגרים  50%מוצקים ,חזק ומהיר לעבודות עץ.
אריזות 125 :מ"ל 250 ,מ"ל 500,מ"ל 1 ,ליטר וגלון.

דבק פלסטי לשימוש כללי.
אריזות 60 :מ"ל 125 ,מ"ל 500 ,מ"ל 1.02 ,ליטר וגלון.

מק"ט
 125 2366גרם
 250 2368גרם
 500 2367גרם
 1 2369ליטר
 4 2370ליטר

מק"ט
 250 2335גרם
 1/2 2331ק"ג
 1 2332ק"ג
 4 2333ליטר

דבק אקרילי להדבקה

דבק לקלקר

דבק פוליאוריתן רב שימושי

דבק אקרילי לריצוף PVC
והדבקת שטיחים.

אריזות :גלון ופח

דבק רב שימושי חזק
על בסיס פוליאוריתן
מקצועי חזק במיוחד
להדבקת עץ ,מתכת,
פלסטיק P.V.C ,ועוד.

אריזות :גלון ופח

תוצרת
SAINT GOBAIN

מק"ט
 2328גלון
 2329פח
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מק"ט
 1711דבק קלקר  25ק"ג
 1710דבק קלקר  7ק"ג

מק"ט 757

דבקים אפוקסי ופוליאסטר

הרקולס דבק בנייה  CF-544תוצרת אנגליה

הרקולס אפוקסי במזרק

 CF-544דבק בנייה חזק ,להדבקה כללית,
עיגון קוצים בבטון וחיבור משטחי בטון.

דבק אפוקסי שקוף ,חזק ומהיר במיוחד,
משמש להדבקה ומילוי למירב החומרים.
אריזה 30 :מ"ל

תוצרת
אנגליה

מק"ט 2380

מק"ט 2294

הרקולס אפוקסיבונד
דבק אפוקסי להדבקה כללית ועיגון קוצים בבטון.
גוון :שקוף ,אפור
אריזות 1/2 :ק"ג 1 ,ק"ג

מק"ט
 4004אפוקסי בונד אפור 1/2
 4005אפוקסי בונד אפור סט 1+1

מרק אפוקסי למגוון שימושים
קוויקאלום  -לתיקוני אלומיניום

קוויקפלסט  -לתיקוני פלסטיק

מק"ט  1929גדול  114גר ' 1928 ,קטן  40גר'

מק"ט  1925גדול  114גר ' 1924 ,קטן  40גר'

אקוהמנד  -לתיקונים מתחת למים

ריפרקוויק  -לשימוש כללי

קוויקאינסטל  -לתיקוני נחושת וצנרת מגולוונת

מכיל 40 :גרם 114 ,גרם

מק"ט  1912קטן  12יח ' 1913 ,גדול  12יח'

מק"ט  1927גדול  114גר' 1926 ,קטן  40גר'

מק"ט  1911גדול  114גר'  12יח' 1910 ,קטן  40גר'  12יח'

קוויקווד  -לתיקוני עץ

מק"ט  1923גדול  55גר ' 1922 ,קטן  20גר'

קוויקסטיל  -לתיקוני מתכת

מק"ט  1921גדול  114גר ' 1920 ,קטן  40גר'
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דבקים  MSפולימר ,סופר גלו ודבק חם

הרקולס סופר  10קריסטלי  +לבן

הרקולס סופר  10היברידי

דבק בניה על בסיס  MSפולימר גמיש לשימוש מקצועי ,עמיד
 ,U.Vלהדבקות חזקות במיוחד.
מתאים גם לאיטום.

דבק בניה על בסיס  MSפולימר גמיש לשימוש מקצועי ,עמיד
 ,U.Vלהדבקות חזקות במיוחד.
מתאים גם לאיטום.

אריזה :תרמיל  290מ"ל
בגוון :שקוף קריסטלי ,לבן
ניתן לצביעה

אריזה :תרמיל  290מ"ל
בגוון :שקוף קריסטלי ,לבן
ניתן לצביעה

מק"ט
 2246לבן
 2233שקוף קריסטלי

מק"ט
 24001שקוף קריסטלי
 24002לבן
 2403שפופרת שקוף
 2404שפופרת לבן

הרקולס סופר גלו

דבק טפטים

אפוקסידן  /כמיקאסט 190

סופר גלו יפני איכותי חזק במיוחד
למגוון שימושים.
מכיל 3 :גרם
בליסטר  12יחידות

להדבקת טפטים ונייר.

אפוקסידן:
צבע אפוקסי לתעשיית המתכת.

תכולה 125 :גרם

כמיקאסט :190
אפוקסי לציפוי רצפות-תעשייתיות ,עמיד
בשחיקה וכימקלים.
אריזה :פח

מק"ט 2360
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מק"ט 757

מק"ט
 1281כמיקאסט  190שקוף  15ק"ג סט
 1282אפוקסידן בסיס  +מקשה  18ליטר (יציקה)
רב עובי

דבקים שיש ,רכב ופוליאסטר

הרקולס שיש מקצועי
מרק לתיקוני שיש ,אבן ועוד.
גוון :קרם
| אריזות 250 :גר' 400 ,גר' 500 ,גר' 1 ,ק"ג 4 ,ק”ג 5 ,ק"ג

מק"ט
 250 - 4009גרם
 400 - 4001גרם
 1 - 4002ק"ג
 4 - 4000ק"ג
 5 - 4006ק"ג

הרקולס בד סיבי זכוכית

הרקולס אוטו-פיקס

לתיקוני פוליאסטר.

למילוי ופחחות רכב.

אריזות 1 :מ"ר ,גליל  50מטר ,גליל  100מטר

אריזות 400 :גר' 2 ,ק"ג

מק"ט
 1 - 1828מ"ר
 - 1829גליל  50מטר
 - 1830גליל  100מטר

מק"ט
 400 - 4007גרם
 2 - 4008ק"ג
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דבקים אבקתיים ומוכנים לאריחים

גשר בונד
גשר בונד  :10דבק אבקתי על בסיס צמנטי לבן לריצוף והדבקת אריחים ,פנים וחוץ.
גשר בונד  :31דבק להדבקת גרניט פורצלן ,אבן טבעית ,אבן מלאכותית.
אריזה :שק  25ק"ג

מק"ט  2000גשר בונד  10או  25 08קג'

דורובונד  405דבק קרמיקה מוכן

שפכטל אמריקאי

דבק אקרילי מוכן להדבקת קרמיקה ,אבן וקלקר.

למילוי והדבקה לקירות גבס.

אריזה :פח

אריזות :חצי גלון ,גלון ,פח

מק"ט 1719

מק"ט
 25 - 15550קג'
 4.5 - 15520קג'
 1 - 1551קג'

מיסטר פיקס
 :106דבק צמנטי להדבקת אריחים פנים וחוץ.
 :109דבק צמנטי להדבקת אריחים פנים וחוץ.
 :114דבק קרמיקה לאריחים בהדבקה עבה ,פנים וחוץ.
 :116דבק קרמיקה בהדבקה עבה מקצועי לשימוש פנים וחוץ.
אריזה :שק  25ק"ג
מק"ט
 2027פיקס  25 109ק"ג,
 2024פיקס  106לבן  25ק"ג,
 2025פיקס  25 114ק"ג,
 1958כרמופיקס  116שק  25ק"ג
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מוצרי גבס ,צלוטיט ומלט
גשר סטיק

גבס לבן

לתיקון והדבקת פלטות גבס.

למילוי חורים ,סדקים ופגמים.

אריזה 20 :ק"ג

אריזות 1 :ק"ג 5 ,ק"ג 25 ,ק"ג

מק"ט  20 1976ק"ג

מק"ט
 1970גבס גשר  1ק"ג
 1971גבס  5ק"ג
 1972גבס  25ק"ג שק

צלוטיט חיצוני

צלוטיט סטאן

שפכטל לבטון וטיח חלק במיוחד,
מתאים לשימוש חיצוני.

רב שימושי לביצוע תיקונים.
אריזות 1 :ק"ג 5 ,ק"ג 15 ,ק"ג

אריזת :שק  20ק"ג

מק"ט
 20400שפכטל חוץ
 633צלוטיט חיצוני  2.5קג'
 1968צלוטיט חיצוני לבן  20ק"ג

מק"ט
 1964צלוטיט  1ק"ג ( 24יח')
 1965צלוטיט  5ק"ג
 1967צלוטיט  15ק"ג

גבס סופר קרם

גבס אלבסטר

גבס ליציקות.

גבס לבן עדין לפיסול ,יציקה ותיקונים.

אריזה :שק  20ק"ג

אריזה 25 :ק"ג

מק"ט 1978

מק"ט 1974
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מוצרי טיח ומלט
מלט אפור  /לבן

טיח גבס

צמנט/מלט מתאים לתערובת בטון ,טיח ,טיט ,יציקה וכו'.

טיח גבס לבן ,לשימוש פנים.

אריזה 2.5 :ק"ג

אריזה 25 :ק"ג

מק"ט
 19610אפור  2.5קג'
 19600לבן  2.5קג'

מק"ט 1979

מדה מתפלסת

מלט ייבוש מהיר

לפילוס רצפות ,עבה/דקה.

 ,620 ,610סופר פלג.
מלט לתיקוני חירום.

אריזה :שק  25ק"ג
אריזות 2.5 :ק"ג או  20ק"ג

מק"ט
 2.5 620 20190קג'
 20 620 2020ק"ג
 2.5 610 20180קג'

מק"ט 2011

מלט בלתי מתכווץ

טיח גבס לממ"ד

שליכט בגר

מלט בלתי מתכווץ ,לעיגון מכונות ,מנועים,
מסילות ברזל וברגים.

משמש כשכבת יסוד והגנה
לטיח תרמי.

להחלקת טיח צמנטי ו/או בטון ,לשימוש
פנים.

אריזה:
שק  25ק"ג

אריזה:
שק  25ק"ג

אריזה:
שק  25ק"ג

מק"ט 2034

מק"ט
 1951טיח ממדים
 770אפור  25ק"ג

מק"ט
 2038שליכט בגר  25ק"ג( גשר)
 2039בגר  631שליכט בשקים  25ק"ג
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מוספים לבטון  /רובה
קיורינג קומפאונד 360

בי.ג'י בונד מוספים על בסיס לטקס  /אקרילי

חומר אשפרה לבטון.

בי.ג'י  :60תוסף מקצועי לטיח ,חוזק הדבקה גבוהה במיוחד.
בי.ג'י  :61תוסף כללי לבניה ועבודות איטום.
בי.ג'י  :007תוסף לטיט ולריצוף ,לשיפור ההדבקה.
 :203תוסף לטיט וריצוף לשיפור ההדבקה.

אריזות:
פח וחבית

מק"ט
 5 928ליטר
 18 929ליטר

מק"ט  18 933ליטר

הרקולס פיגמנטים לבטון

רובה אפוקסי

פינגמנט לבטון בגוון אדום.

למילוי מרווחים רחבים,
עמיד לכימיקלים.

אריזות 1 :ק"ג ,שק  25ק"ג

אריזה 5 :ק"ג
בגוון :לבן ,קרם ,אפור

מק"ט
 9963לבן
 9961בז'
 9962אפור בהיר

מק"ט
 1 - 1602ק"ג
 25 - 1616ק"ג

רובה אקרילי
חומר לאיטום פוגות במגוון גוונים ,לשימוש פנים וחוץ.
אריזות 1 :ק"ג
מק"ט
 9981גוון ( 0027קרם בז' בהיר)
 9982גוון ( 0037בז' חום בהיר)
 9983גוון ( 3350אוף וויט)
 9996גוון ( 3580אוף וויט)
 9984גוון ( 0030קרם)
 9995גוון ( 0035חום בהיר)
 9986גוון ( 0085נס קפה)

 9987גוון ( 0090חום מוקה)
 9998גוון  1 0095ק"ג (חום אדמדם)
 9989גוון  1 0040ק"ג (גוון חום אפרפר)
 9990גוון  1 0025ק"ג (לבן שבור)
 9991גוון  1 0050ק"ג (אפור בהיר)
 9992גוון  1 0100ק"ג (אפור בהיר מאוד)
 9993גוון  1 0105ק"ג(אפור בטון)
 9994גוון  1 1125ק"ג (שחור)
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אזיקונים ,קלינים וספייסרים
אזיקוני פלסטיק איכותיים
אזיקוני פלסטיק איכותיים בצבע שחור  /לבן במידות:

שקוף
 100*2.5מ"מ
מק"ט 60001

 160*2.5מ"מ
מק"ט 60002

 3.6*150מ"מ
מק"ט 60003

 200*3.6מ"מ
מק"ט 60004

 280*3.6מ"מ

שחור
 370*3.6מ"מ  500*4.8מ"מ

מק"ט 60006

מק"ט 60010

 250*4.8מ"מ  380*7.2מ"מ

מק"ט 60007

מק"ט 60011

 350*4.8מ"מ  450*7.2מ"מ
מק"ט 60008

מק"ט 60012

 450*4.8מ"מ  9*450מ"מ
מק"ט 60009

מק"ט 60005

מק"ט 60026

 100*2.5מ"מ  370*3.6מ"מ  4.8*500מ"מ
מק"ט 60013

מק"ט 60018

מק"ט 60022

 160*2.5מ"מ  4.8*450מ"מ  7.2*380מ"מ
מק"ט 60014

מק"ט 60021

מק"ט 60023

 150*3.6מ"מ  4.8*250מ"מ  7.2*450מ"מ
מק"ט 60015

מק"ט 60019

מק"ט 60024

 200*3.6מ"מ  4.8*350מ"מ  9*450מ"מ
מק"ט 60016

מק"ט 60020

מק"ט 60025

 280*3.6מ"מ
מק"ט 60017

ספייסרים

קלינים

ספייסרים עם ידית אחיזה.
 250יחידות.

 250יחידות קלינים.
קטן  /גדול.

 1מ"מ

מק"ט 2098

 2מ"מ

מק"ט 2106

 3מ"מ

מק"ט 2107

 6מ"מ

מק"ט 2112

 8מ"מ

מק"ט 2113

 10מ"מ

מק"ט 2114

 4מ"מ

מק"ט 2108

 5מ"מ

מק"ט 2109

מק"ט
 2116קלינים קטנים
 2097קלינים גדולים
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קלינים וספייסרים
קלינים לריצוף ופילוס
קלינים לריצוף ופילוס מדוייק של אריחים ומרצפות.
פלסטיק באיכות גבוהה במיוחד למניעת עיוותים וקיפולים.
לשימוש רב פעמי.
מידות 1 :מ"מ 2 ,מ"מ 3 ,מ"מ

מק"ט
 1 - 2151מ"מ
 2 - 2152מ"מ
 3 - 2153מ"מ

ספייסר רחב

פלייר מקצועי

ספייסר רחב לשימוש מקצועי.
גודל  5מ"מ לעיגון קלין לפילוס.

לאחיזה בעיגון מהיר של קלינים וספייסרים לפילוס.

מק"ט 2154

מק"ט 2155

דיבלים למגוון שימושים
 250יחידות בחבילה.
בגדלים 6 :מ"מ 7 ,מ"מ 8 ,מ"מ
 2117דיבל  6מ'מ לבן
 2119דיבל  7אדום
 2133דיבל  7אדום עם כנפיים
 2134דיבל  8מ'מ לבן
 2135דיבל מסמר לגבס
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רשתות פיברגלס
הרקולס רשת פיברגלס לטיח ואיטום
רשת טיח רוחב 1 :מטר
( 70גרם/מטר חור  5*5- 2.8*2.8מ"מ)
רשת טיח רוחב 1 :מטר
( 150 ,120גרם/מטר חור  6*6/10*10מ"מ)
רשת טיח חתוכה:
רוחב 30 ,25 ,20 ,15 :ס"מ
( 75גרם/מטר)
רשת טיח תקנית:
חור 2.8*2.8
רוחב 1 :מטר ,אורך 50 :מטר

מק"ט
 1018רשת טיח  2.8*2.8גובה  1מטר
 10180רשת טיח  2.8*2.8תיקנית לבן
 1020רשת טיח  70 5*5גר ירוק
 1030רשת טיח  120גרם כחול 6*6
 1023רשת טיח  120גרם 10*10
 1027רשת טיח חתוכה  15ס"מ
 1028רשת טיח חתוכה  20ס"מ
 10270רשת טיח חתוכה  25ס"מ
 1029רשת טיח חתוכה  30ס"מ
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רשתות ולבד פיברגלס
רשת יתושים אמריקאית תקנית

לבד פיברגלס מחוזק

רשת ליתושים שקופה  120גרם  /מטר.
רשת ליתושים פיברגלס  125גרם  /מטר.
רשת ליתושים אלומיניום עמידה בקריעה ע"י בע"ח.
חור 18*16 :ננומטר
רוחב 0.60 :ס"מ 0.80 ,ס"מ 1 ,מטר 1.2 ,מטר 1/2 ,מטר 2 ,מטר
אורך 30 :מטר

לבד פיברגלס  50גרם/מטר.
רוחב 1 :מטר
אורך 100 :מטר

מק"ט
 1035אפורה  0.6מ'  18( 18 -מ"ר)
 1036אפורה  0.8מ'  24( 24 -מ"ר)
 1038אפורה  1מ'  30( 30 -מ"ר)
 1037אפורה  1.2מ'  36( 36 -מ"ר)
 1039אפורה  1.5מ'  45( 45 -מ"ר)
 1042אפורה  2מ'  60( 60 -מ"ר)
 10034שחורה שקופה  18( 0.60מ"ר)
 10035שחורה שקופה  24( 0.80מ"ר)
 10036שחורה שקופה  1מטר ( 30מ"ר)
 10037שחורה שקופה  1.20מ' ( 36מ"ר)
 10038שחורה שקופה  1.50מ' ( 45מ"ר)
 10039שחורה שקופה  2מ' ( 60מ"ר)

מק"ט 1207

רשת פיברגלס לבטון  - VERTEX G120תקן אירופאי

בד סיבים  300גרם

רשת ליציקת בטון  SAINT - GOBAIN GlassGridהמקורי!
רשת ליציקת בטון סיבי זכוכית חזקה ואיכותית
לשימוש במשטחי בטון שאינם מבניים
(לא קונסטרוקטיביים) כתחליף לרשת מתכת.
הרשת מיוצרת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר מבית .SAINT GOBAIN
מאפשרת יציקה דקה של בטון ,נצמדת לבטון באופן מושלם
ואינה מתכלה או מחלידה לצמצום סדקים בבטון
חסכוני משמעותית מאשר שיוש ברשת מתכת.

רוחב 1 :מטר  ,אורך 100 ,1 :מטר.

אורך 50 :מטר
רוחב 1 :מטר
גודל משבצת 4*4 :ס"מ

מק"ט 10530

מק"ט
אורך  1מטר 1828 -
אורך  100מטר 1830 -
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מוצרים נלווים לגבס
הרקולס מגן פינה

פינה משתנה לקיר וגבס

פינה משתנה לקיר וגבס

מק"ט 10520

מק"ט 1052

דביקה מעצמה
אורך 30 :מטר

אורך  30מטר

הרקולס רשת דביקה לגבס

הרקולס נייר לגבס

 75גרם/מטר

לחיבור בין לוחות גבס ופינות.

בגדלים:
רוחב 5 :ס"מ  /אורך 90 ,20 :מטר
רוחב 15 :ס"מ  /אורך 20 :מטר

אורך 75 :מטר 150 ,מטר

מק"ט
 5 1010ס"מ* 20מ'
 5 1011ס"מ* 90מ'
 15 1012ס"מ* 20מ'
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מק"ט
 75 1050מטר
 150 1051מטר

יבוא ושיווק מוצרים

פיבה פיוז  / FIBAFUSEפיבה פיוז  FIBAFUSEמשי
סרט  FIBAFUSEהמקורי!
משי ואוניברסלי
סרט שיריון לגבס הניתן לשיוף.
רוחב 50 :מ״מ
אורך 25 ,75 ,150 :מטר
מק"ט
 76.2 10522מטר
 152.4 10523מטר

מק"ט משי
 25 10528מטר
 75 10524מטר
 150 10525מטר

רשת דביקה לגבס פיברגלס FIBATAPE

פיבה פיוז FIBAFUSE

רשת פיברגלס דביקה לגבס לחיזוק .לשימוש בתפרים ,פינות ותיקוני גבס.
ניתן ליישם ישירות על גבי התפר ללא צורך במריחת חומר לפני ההדבקה.
 classicאוניברסלי  -לשימוש אוניברסלי.
 Perfect finishמשי  -דק וחזק במיוחד לגימור משי.

סרט  FIBAFUSEהמקורי!
משי ואוניברסלי.

 CLASSICאוניברסלי

מק"ט 10529

רוחב 100 :ס"מ
אורך 15 :מטר 45 ,מטר

 Perfect Finishמשי

מק"ט 10526
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בלות BIG BAG
הרקולס בלות
בלות ושקי יוטה במגוון גדלים .תפירה כפולה ,עמיד UV
ניתן להזמין מודפסים.
שקי ענק (בלות) מידות:
 55x55x78ס"מ
 57x57x80ס"מ
 60x60x80ס"מ
 90x90x100ס"מ
מק"ט
 825בלה  460גרם אוניברסלי
 801בלה  475גרם מידה 80*57*57
 824בלה מיוחדת 80*60*60
 826בלה  1100גרם 100*90*90
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ניתן
ל
ה
מודפס זמין
ים

מוצרי יוטה
הרקולס שקי יוטה
שקי יוטה לחול ,חצץ ,פסולת ועוד במידות  45x60ס"מ 40x60 ,ס"מ.
שקי יוטה לקמח ,תעורובת וגזם במידה  62x110ס"מ
ניתן להזמין בכל המידות

מאושר למזון
מכון התקנים הישראלי

מק"ט
 1076שק יוטה 40X60
 1071שק יוטה 45X60
 1074שק קמח 60X104

הרקולס יוטה טבעית
יוטה טבעית
רוחב 12 :ס"מ 15 ,ס"מ 20 ,ס"מ 30 ,ס"מ ,מטר
אורך 1 :מטר

יוטה ירוקה
אריג משופר עמיד .U.V
אורך 50 :מטר 100 ,מטר
רוחב 1 :מטר 1.5 ,מטר 2 ,מטר
יוטה ירוקה 75 :גרם/מ"ר

מק"ט
 5159יוטה פסים 12ס"מ
 5156יוטה פסים  15ס'מ
 5155יוטה פסים  20ס'מ
 5165יוטה פסים  30ס'מ  207101יוטה טבעית  1מטר רוחב

מק"ט
 1061ירוקה  1מטר  100מטר  85גרם
 1062ירוקה  1.5מטר  100מטר  85גרם
 1070ירוקה  2מטר  100מטר  85גרם
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צבעים וחומרים לשיקום מבנים
אקרילקיר
צבע אקרילי מקצועי
לצביעת לוחות גבס וקירות פנים.

אקרילוס
צבע אקרילי רחיץ לקירות חוץ/פנים.
אריזות 5 :ליטר 18 ,ליטר

אריזות :גלון ,פח

מק"ט 204

מק"ט
 253לבן  5ליטר
 252לבן  18ליטר
 258שחור  18ליטר

בונדרול

טרמוסיל 200

יסוד לחיזוק תשתיות ואיטום לפני צבע.

חדש ,צבע מהפכני .ציפוי אקרילי קרמי גמיש אוטם,
מבודד רעש ,מבודד חום וקור ,מונע עובש ,עמיד חום.
לשימוש תעשייתי וביתי.

אריזות 1 :ליטר ,חצי גלון ,גלון ,פח

אריזת :גלון ,פח.

מק"ט
 1 214ליטר
 2.5 215ליטר
 5 216ליטר
 18 217ליטר

מק"ט 244

דנברפלסט

שכפטל לעץ וקיר

צבע פלסטי אקרילי משובח ,רחיץ ועמיד לקירות.

דבק שפכטל לעץ ולקיר ,למילוי וסתימת חורים.

אריזות 1 :ליטר ,גלון ,פח

אריזות 0.25 :ק"ג 0.5 ,ק"ג 1 ,ק"ג

מק"ט
 5 228ליטר
 18 230ליטר פח

מק"ט
 1/4 1565ליטר
 1/2 1566ליטר
 1 1567ליטר
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צבעים על בסיס מים
דנברקריל סופר 4000

דנברקריל סופר 3000

צבע אקרילי פנים וחוץ רחיץ.

צבע אקרילי רחיץ לקירות חוץ/פנים.

אריזות 2.5 :ליטר 5 ,ליטר 18 ,ליטר

אריזות 1 :ליטר 2.5 ,ליטר 5 ,ליטר 18 ,ליטר

מק"ט
 5 240ליטר
 18 242ליטר

מק"ט
 1 234ליטר
 2.5 235ליטר
 5 237ליטר
 18 243ליטר פח

בקטרינול

דנברסיד

צבע אקרילי מיוחד לקירות,
דוחה עובש ופטריות.

סיד סינתטי משובח לתקרות וקירות.
אריזות 1 :ק"ג 2.5 ,ליטר 5 ,ליטר 18 ,ליטר

אריזות 1 :ליטר 2.5 ,ליטר 5 ,ליטר 18 ,ליטר

מק"ט
 1 220ליטר
 2.5 221ליטר
 5 222ליטר
 18 223ליטר

מק"ט
 1 206ליטר
 2.5 207ליטר
 5 208ליטר גלון

מגוונים
תרכיז לגיוון צבעי מים בנוסחה משופרת.
גוונים :אוקר ,שמפניה ,סגול ,צהוב ,חום,
כחול ,אדום ,ירוק ,כתום ,שחור
אריזה 1/4 :ליטר
מק"ט
20009
20001
20002
20003

אוקר  1/4ליטר
כתום  1/4ליטר
צהוב  1/4ליטר
כחול  1/4ליטר

20004
20006
20007
20012

ירוק  1/4ליטר
חום  1/4ליטר
שחור  1/4ליטר
אדום  1/4ליטר
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צבעים למגוון שימושים
טופקולור  /פלורוסנטי

דנברקריל  /פלורוסנטי פולט אור

פלורוסנטי :צבע סינתטי מבריק ,מחזיר אור במבחר גוונים.
צבע סינתטי מבריק,פולט אור בחשכה.

צבע מים פולט-אור בחשכה.
פלורוסנטי :צבע מים מחזיר אור.

אריזות:
ליטר ,חצי גלון ,גלון ופח

אריזות:
 1ק"ג ,חצי גלון ,פח

מק"ט
 284ליטר
 2.5 285ליטר

מק"ט
 5 37136ליטר
 2.5 38032ליטר

סיליקטון  /אלומה סיליקון

טוטגם

דנווי צבע לסימון דרכים

סיליקטון :צבע לתנורים,
עמיד בחום עד .960
אלומה סיליקון :צבע אתיל סילקט
כסף עליון ,עמיד בחום עד .540

יסוד איכותי לפח מגלוון.

צבע לסימון דרכים.

אריזות :חצי ליטר 750 ,מ"ל ,ליטר,
חצי גלון ,גלון ופח

אריזות 1 :ליטר ,חצי גלון ,גלון ופח

אריזות :חצי ליטר 1 ,ליטר,
חצי גלון וגלון

מק"ט  1/2 311ליטר |  0.750 314ליטר |  5 315ליטר

מק"ט  1/2 3512ליטר |  0.75 345ליטר |
 347טוטגום גילוון  2.5ליטר |  5 348ליטר |
 341בריכות  18ליטר |  2.5 755ליטר

טוטגום לבריכות שחיה

דנברגלוס

דנברקוט

צבעים על בסיס אפוקסי,
פוליאוריתני וסינתטי במבחר גוונים.

צבע פוליאוריתני מעולה דו רכיבי,
בעל עמידות בשחיקה וכימיקלים,
למתכת ,עץ ובטון.

יסוד סינתטי לעץ בצבע לבן.

אריזות :חצי גלון ,גלון ופח
אריזות :גלון ופח

מק"ט  5 405ליטר תכלת
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מק"ט  5 1297ליטר

אריזות:
חצי ליטר
 750מ"ל
ליטר
חצי גלון
גלון ופח

מק"ט  1/2 1380ליטר |  1 1382ליטר |
 2.5 1383ליטר |  5 1384ליטר

צבעים ולכות
טופקולור (סופרלק)

אוקסידן ,דנבררוסט יסוד לברזל

צבע סינתטי עליון מבריק ,לעץ ,מתכת וקירות.
במבחר גוונים.
אריזות 125 :מ"ל 500 ,מ"ל 750 ,מ"ל ,חצי גלון ,גלון ,פח

אוקסידן אדום/אפור :יסוד אנטיקורזיבי למתכת.
דנבררוסט :יסוד איכותי אנטיקורזיבי למתכת.
אריזות 125 :מ"ל 500 ,מ"ל 750 ,מ"ל ,חצי גלון ,גלון ,פח

דנלק  88לכה שקופה מבריקה

פולידור (פוליאור)

לכה סינתטית שקופה מבריקה ,להגנת מוצרי עץ,
לשימוש פנים וחוץ.
אריזות 125 :מ"ל 500 ,מ"ל 750 ,מ"ל ,חצי גלון ,גלון ,פח

צבע עליון משי למתכת ועץ.
אריזות 125 :מ"ל 500 ,מ"ל 750 ,מ"ל ,חצי גלון ,גלון ,פח

מק"ט 250 1350 :מ"ל  500 1351מ"ל  750 1352מ"ל  5 1355ליטר

ברניש (לזור)

דנבר מטאל היט (המרייט)

לכה שקופה מגוונת לעץ.
בעלת עמידות גבוהה ל.UV -
אריזות 500 :מ"ל 750 ,מ"ל ,חצי גלון ,גלון ,פח

יסוד ועליון דקורטיבי לצביעה ישירה על חלודה.
אריזות 500 :מ"ל 750 ,מ"ל,חצי גלון ,גלון ,פח
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פוליאוריתן ועזר לצבע
הרקולס ספריי קצף פוליאוריתן
למילוי חללים בין משקופים ,חלונות
וקירות .אריזה 750 :מ"ל

קצף פוליאוריתן
מעכב בעירה B2
מאושר מכון התקנים הישראלי
מק"ט 1311

קצף פוליאוריתן אוניברסלי
אקדח/קשית

קצף פוליאוריתן מקצועי
להרכבת דלתות ומשקופים
אקדח/קשית

קצף פוליאוריתן תעשייתי
לשימוש כללי

מק"ט  1332קשית,
 13560אקדח

מק"ט  1329אקדח,
 1330קשית

מק"ט 13320

 IFR30מעכב בערה

מסיר צבע

נוזל הספגה שקוף על בסיס מים.

מסיר צבע מקצועי ,למגוון שימושים.

אריזות :ליטר ,גלון ופח.

אריזות :ספריי  400מ"ל 650 ,מ"ל וגלון.

מק"ט
 - 270ליטר
 5 - 271ליטר
 18 - 272ליטר

מק"ט
 1748מסיר צבע דנבר גלון
 1747מסיר צבע דנבר  1ליטר
 1755ספריי  400מ"ל
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ספריי צבע
הרקולס ספריי צבע
רב שימושי ,ייבוש מהיר .מכיל 400 :מ"ל
שחור מבריק 39
מק"ט 1201

כחול כהה 351
מק"ט 1216

שחור מט 4
מק"ט 1200

כסף 36
מק"ט 1217

ירוק כהה 13
מק"ט 1202

זהב 35
מק"ט 1218

אדום 3000
מק"ט 1210

זהב 18K
מק"ט 1229

כתום 14
מק"ט 1211

ברונזה 132
מק"ט 1219

לבן מבריק 40
מק"ט 1205

צהוב 25
מק"ט 1221

לבן מט 1007
מק"ט 1206

ורוד 313
מק"ט 1222

בז' 43
מק"ט 1209

שקוף 190
מק"ט 1223

ירוק בהיר 37
מק"ט 1203

סגול 83
מק"ט 1224

כרום 318
מק"ט 1225

יסוד אפור
מק"ט 1227

אפור 22
מק"ט 1213

ירוק זוהר 1003
מק"ט 1236

כחול בהיר 303
מק"ט 1226

אדום זוהר 1001
מק"ט 1230

תכלת 19
מק"ט 1208

צהוב זוהר 1005
מק"ט 1233

חום 29
מק"ט 1215

ורוד זוהר 1002
מק"ט 1231
כתום זוהר 1006
מק"ט 1234

הרקולס ספריי אבץ מבריק

ספריי צבע עמיד חום

ספריי אבץ מבריק ייבוש מהיר להגנה על מתכות.
לשימוש כפריימר או כצבע עליון.

רב שימושי ,ייבוש מהיר.
עמיד בטמפרטורה
של עד  1200מעלות צלזיוס.

אריזה 400 :מ"ל
אריזה 400 :מ"ל

שחור מט
עמיד חום

מק"ט 1731

כסף
עמיד חום

מק"ט
 1240שחור
 12400כסף

 | 41קטלוג הרקולס

תרסיסים
הרקולס ספריי זפת

ספריי דבק מגע מקצועי

לאיטום ,הגנה ובידוד.

דבק מגע איכותי מקצועי לנגרים ולתעשייה,
חזק ומהיר במיוחד.

אריזה 400 :מ"ל.
אריזה :ספריי  500מ"ל.

מק"ט 1730

מק"ט 1724

ספרי לניקוי מגעים

ספריי לתיקון פנצ'ר

ספריי לניקוי מגעים חשמליים.

ספריי לתיקון פנצ'ר.

אריזה 250 :מ"ל.

מק"ט 1723

מק"ט 1744

מילוי גז

ספריי אתר

מילוי גז למצתים.

ספריי אתר :תרסיס להתנעת מנועי דיזל.

אריזה 270 :מ"ל.

אריזה 500 :מ"ל.

מק"ט 727

מק"ט 1744
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תרסיסים
ספריי משחרר ברגים אוניברסלי

WD-40

ספריי שמן נגד חל ודה ,לשימוש רב תכליתי.

ספריי שמן נגד חלודה ,לשימוש רב תכליתי.

אריזות 400 :מ"ל 250 ,מ"ל.

אריזות 200 :מ"ל 330 ,מ"ל.

מק"ט
 400 1738מ"ל
 250 1756מ"ל

מק"ט
 200 1737מ"ל,
 330 1760מ"ל

ספריי גריז

ספריי משחרר ברגים מקצועי

ספריי לגירוז כלים ומכונות.

ספריי מקצועי משחרר ברגים
לשימוש רב תכליתי.

אריזה 500 :מ"ל.
אריזה 400 :מ"ל.

מק"ט 1721

מק"ט 1761

הרקולס ספריי סיליקון

הרקולס ספריי אוויר דחוס

להפרדה והחלקה.

ספריי אוויר דחוס לניקוי אבק.

אריזה 500 :מ"ל.

אריזה 500 :מ"ל.

מק"ט 1729

מק"ט 1736
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מדללים
טינר11 ,4/100 ,1/32 ,18 -

טינר21-

אריזות :ליטר ,גלון ,פח (במתכת ופלסטיק)

אריזות :חצי ליטר ,ליטר ,גלון ופח (במתכת ופלסטיק)

מק"ט
 150טינר  1 - 11ליטר
 151טינר  - 11גלון  4ליטר
 152טינר  - 11פח

מק"ט
 135טינר  4 - 18ליטר
 136טינר  - 18פח

מק"ט
 145טינר  1 - 32ליטר
 146טינר  5 - 32ליטר
 147טינר  - 32פח

מק"ט
 124חצי ליטר
 1 126ליטר
 5 129ליטר פחית
 5 128ליטר פלסטיק
 130פח ( 18ליטר)

אציטון

טרפנטין

אריזות :חצי ליטר ,ליטר ,גלון ופח

אריזות :חצי ליטר ,ליטר ,גלון ופח (במתכת ופלסטיק)

מק"ט
 100אציטון  1/2ליטר פלסטיק
 101אציטון  1ליטר פלסטיק
 103אציטון  4ליטר גלון פלסטיק
 104אציטון  18ליטר פח
 115אציטון חבית  200ליטר

מק"ט
 116טרפנטין  1/2ליטר
 117טרפנטין  1ליטר פלסטיק
 119טרפנטין  4ליטר פלסטיק
 120טרפנטין  18ליטר פח
 121טרפנטין  200ליטר חבית
 4087טרפנטין  18 342ליטר פח פזקר
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מדללים
מדלל להמרייט

מדלל לדבק מגע

אלכוהול 98%

אריזה :גלון  5ליטר

אריזות :חצי ליטר ,ליטר ,גלון ופח

אריזות :ליטר ,גלון ופח

מק"ט 167

מק"ט  1 161ליטר פחית |  162גלון

מק"ט  1 107ליטר |  108גלון |  18 109ליטר פח

הרקולס סודה קאוסטיק פנינים

ספירט

אריזות 1 :ק"ג 25 ,ק"ג.

אריזות :חצי ליטר ,ליטר ,גלון ופח

מק"ט
 1 740ק"ג ( 18יח' בקרטון)
 25 742ק"ג שק

מק"ט
 171ספירט  1ליטר
 4 172ליטר
 18 173ליטר פח

חומצת מלח

פותח סתימות אמריקאי

חומצת מלח .32%

אריזה 750 :סמ"ק

אריזות :ליטר ,גלון ופח

מק"ט
 1 111ליטר
 4 112ליטר
 18 113ליטר

מק"ט 745
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שמנים ומים מזוקקים
הרקולס ספריי משחרר ברגים אוניברסלי

הרקולס ספריי משחרר ברגים מקצועי

ספריי מקצועי משחרר ברגים לשימוש רב
תכליתי.

ספריי שמן נגד חלודה,
לשימוש מקצועי רב תכליתי.

אריזה 400 :מ"ל

אריזות 250 :מ"ל 400 ,מ"ל
מקצועי

מק"ט
 250 - 1756מ"ל
 400 - 1738מ"ל

מק"ט
 400 1761מ"ל

שמן מבושל לעץ

שמן תבניות

שמן לשימור עץ.

שמן תבניות להפרדה.

אריזות :ליטר ,גלון ופח

אריזות :פח וחבית

מק"ט
 1 618ליטר
 4 619ליטר
 620פח  18ליטר

מק"ט
 644פח
 645חבית

מים מזוקקים

נוזל רדיאטורים

אריזות 2 :ליטר ,גלון ופח

אריזה :גלון

גריז
לגירוז כלים.
אריזות :שפופרת  200גרם ,תרמיל  400גרם ,פח

מק"ט  2 730ליטר |  4 731ליטר |  18 732ליטר
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מק"ט 1751

מק"ט
 610תרמיל  400גרם
 15 671קג' פח

מוצרי הדברה וחיטוי
מלכודות עכברים  /חולדות דבק
מלכודת עכברים דבק-זוג במארז
מלכודת חולדות דבק

טבליות כלור
טבליות כלור לניקיון
בריכות שחיה ומאגרי מים.
אריזה 15 :ק"ג

מק"ט 765

מק"ט 114

מלכודות עכברים  /חולדות

רעל עכברים בלוק

ספריי נגד ג'וקים ומעופפים

מלכודת כלוב מתכת.

אריזה של  12יחידות.

אריזה 630 :מ"ל.

מק"ט 761

מק"ט 770

מק"ט 1424

עופי יונה

אקונומיקה

אסלית

תרסיס דביק מרחיק יונים.

אקונומיקה ריחנית.

נוזל לחיטוי וניקוי אסלות.

אריזות 320 :מ"ל 657 ,מ"ל

אריזה :גלון

אריזה :ליטר

מק"ט
 320 772מ"ל
 657 773מ"ל

מק"ט 1433

מק"ט 1411
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מוצרי ניקוי וחיטוי
משחה לניקוי ידיים

נוזל לניקוי מרוכז

עם/בלי גרגירים.

לניקוי רב תכליתי.

אריזות 1 :ליטר 15 ,ליטר.

אריזה :גלון.

מק"ט
 1406משחה +גרגרים  15ק"ג
 788משחה  1ליטר

מק"ט 1430

מבריק חלונות

סבון כלים

נוזל לניקוי חלונות.

נוזל לניקוי כלים.

נוזל לניקוי והברקת רצפות.

אריזות 750 :סמ"ק וגלון.

אריזות :ליטר וגלון.

אריזות :ליטר וגלון.

מק"ט 1418

מק"ט 1458

מנקה פיסטולטים

מרכך כביסה

אריזה :גלון.

אריזה :גלון.

מק"ט
 18 798ליטר פח
 5 797ליטר

מק"ט 1404
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סבון רצפות

מוצרי נייר וגמר
נייר לניגוב ידיים  /מתקן

קרטון גלי

נייר תעשייתי חד שכבתי +פרפורציה
נייר תעשייתי דו שכבתי +פרפורציה
מתקן לנייר תעשייתי

 50מטר אורך
גובה :מטר

מק"ט
 225לוטוס 1100
 226גל 900
 211מתקן

מק"ט 1320

פינות קריסטל

פנל לקירות P.V.C

נייר טואלט

לדקורציה והגנה.

במגוון צבעים לדקורציה.

 32יחידות.

במגוון צבעים :שחור ,אפור ,לבן,
קרם ,חום ,בוק ,אורן.

באורך 30 :מטר
רוחב 7 :ס"מ

אורך  3מטר

מק"ט
 21150לבן
 21151חום
 21152קרם
 21153שחור

מק"ט
 715לבן
 716שחור
 717חום
 718אפור
 719קרם

מק"ט 227
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רולרים
רולר אקרילי "9

מידה.9" :
מילוי 12 :מ"מ שיער אקרילי.
ליבה :פלסטיק  58מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה כרום.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

מידה.9" :
מילוי 12 :מ"מ שיער אקרילי.
ליבה :פלסטיק  38מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה כרום.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

 58מ"מ

 38מ"מ

מק"ט 453

מק"ט 451

רולר מיקרופייבר "9
מידה .9" :
מילוי 12 :מ"מ שיער מיקרופייבר.
ליבה :פלסטיק  38מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה אבץ,
ידית פלסטיק.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

 38מ"מ

מידה .9" :
מילוי 18 :מ"מ שיער מיקרופייבר.
ליבה :פלסטיק  48מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה אבץ,
ידית פלסטיק.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

 48מ"מ

מידה.9" :
מילוי 18 :מ"מ שיער מיקרופייבר.
ליבה :פלסטיק  58מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה אבץ,
ידית פלסטיק.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

 58מ"מ
פרסדרת
י
מיום

מק"ט 454
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מק"ט 455

מק"ט 456

רולרים
רולר הרקולס "9
מידה9" :
מילוי 18 :מ"מ שיער סינתטי | ליבה :פלסטיק  38מ"מ
מסגרת :מתכת מצופה כרום.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

 38מ"מ

פרסדרת
י
מיום

מק"ט 457

מידה9" :
מילוי 18 :מ"מ שיער סינתטי | ליבה :פלסטיק  48מ"מ
מסגרת :מתכת מצופה כרום.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

 48מ"מ

מק"ט 458

מידה9" :
מילוי 18 :מ"מ שיער סינתטי | ליבה :פלסטיק  58מ"מ
מסגרת :מתכת מצופה כרום.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

 58מ"מ

מק"ט 459

רולר כבש "9

רולר טמבורטקס "9

מידה.9" :
מילוי 4 :מ"מ שיער כבש.
ליבה :פלסטיק  38מ"מ
מסגרת :מתכת מצופה כרום.
מתאים לצבעים על בסיס שמן,
מים ,אפוקסי ,פוליאוריתני ופוליאסטרים.

מידה.9" :
מילוי 20 :מ"מ ספוג .
ליבה :פלסטיק  38מ"מ.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.
ס
פרי דרת
מיום

מק"ט 622

רולר קוצים "9

סד
פרי רת
מיום

מידה.9" :
קוץ 8 :מ"מ פלסטיק נוקשה.
ליבה :פלסטיק  48מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה אבץ.
מתאים לאפוקסי ,פוליאוריתני ,בטון ועוד.
מק"ט 463
מק"ט 464
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רולרים
מארז מיקרופייבר "4

רולר מיקרופייבר "4

רולר ספוג מקצועי "4

מארז מיקרופייבר מקצועי איכותי
 12מ"מ שיער מיקרופייבר.
מתאים לכל סוגי הצבעים.
כמות 10 :יחידות.

מידה.4" :
מילוי 12 :מ"מ שיער מיקרופייבר.
ליבה :פלסטיק  15מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה אבץ,
ידית פלסטיק.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ומים.

מידה.4" :
מילוי 10 :מ"מ ספוג אירופאי
צפוף איכותי.
ליבה :פלסטיק  15מ"מ.
מסגרת :מתכת מצופה אבץ,
ידית פלסטיק.
מתאים לצבעים על בסיס שמן ,מים
ואפוקסי.

סדרת
פרימיום
מק"ט 469

סדרת
פרימיום

סדרת
פרימיום

מק"ט 526

מק"ט 465

מארז כסף "4

מארז כבש "4

מארז כסף 10 :מ"מ ספוג.
מתאים לכל סוגי הצבעים.
כמות 10 :יחידות.

מארז כבש מקצועי.
שיער טבעי  4מ"מ .
מתאים לכל סוגי הצבעים.
כמות 10 :יחידות.

מק"ט 531

מק"ט 468
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סדרת
פרימיום

מארזים ,מגשים ומאריכים
מארז הרקולס

הרקולס מוטות לרולרים

רולר אקרילי " + 9רולר מיקרופייבר " + 4מגש ".10
עמיד מדללים לשימוש מקצועי.
מתאים לכל סוגי הצבעים.

מוט טלסקופי פיברגלס
לשימוש מקצועי,
בעל ראש מתברג ונשלף.
קוטר חיצוני 32 :מ"מ.
קוטר פנימי 25 :מ"מ.
אורך 2.5 :מטר 5 ,מטר.

מק"ט 470

מארז 4x4
סט " 4מכיל:
 2יחידות רולר ספוג
 2 +יחידות רולר אקרילי.
עמיד מדללים
מתאים לכל סוגי הצבעים

מוט טלסקופי אלומיניום
לשימוש מקצועי,
בעל ראש מתברג ונשלף.
קוטר חיצוני 30 :מ"מ.
קוטר פנימי 24 :מ"מ.
אורך 2.5 :מטר 5 ,מטר.

מק"ט 471

הרקולס מגשים לרולרים
מגשים לרולרים

מוט טלסקופי מתכת
בציפוי פלסטיק
בעל ראש מתברג ונשלף.
קוטר חיצוני 25 :מ"מ.
קוטר פנימי 22 :מ"מ.
אורך 2 :מטר 3 ,מטר.

במידות:
"15" ,9
מק"ט
 2.5 535מטר פיברגלס

מק"ט
 514מגש "9
 473מגש " 15לרולרים ענק

 1.5X3 534מטר אדום
 1X2 533מטר אדום
 652אלומיניום  2.5מטר
 597אלומניום  5מטר
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מברשות צבע שיער טבעי
מברשות דגם הרקולס
מברשות צבע עבות במיוחד לשימוש מקצועי.
מידות.4" ,3" ,2.5" ,2" ,1.5" ,1" :
שיער :טבעי ארוך.
צפוף לפחות  80%שיער ארוך בסיס וידית מעץ איכותי.
מק"ט
 626הרקולס "1
 628הרקולס "1.5
 629הרקולס ",2
 631הרקולס "2.5
 632הרקולס "3
 684הרקולס "4

מברשות הרקולס דגם פיקסו
מברשות צבע לשימוש כללי
מידות.4" ,3" ,2.5 ",2" ,1.5",1" :
שיער :טבעי לפחות  65%שיער ארוך
בסיס וידית מפלסטיק
מק"ט
 538פיקסו "1
 539פיקסו "1.5
 540פיקסו "2
 541פיקסו "2.5
 542פיקסו "3
 543פיקסו "4

מברשות הרקולס דגם אוניברסלי
מברשות צבע לשימוש כללי
מידות.4" ,3" ,2.5" ,2" , 1.5" ,1" :
שיער :טבעי לפחות  65%שיער ארוך
בסיס וידית מפלסטיק
מק"ט
 7001אוניברסלי "1
 7002אוניברסלית "1.5
 7003אוניברסלי "2
 7004אוניברסלי "2.5
 7005אוניברסלי "3
 7006אוניברסלי "4
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מברשות צבע וסיד
מברשות רומא
מברשת צבע מקצועית ,שיער סינתטי
מיוחד לצביעה אחידה וקלה.
מידות.4" ,3" ,2.5" ,2" ,1.5" ,1" :

מק"ט
 7007רומא "1
 7008רומא "1.5
 7009רומא ",2
 7010רומא ",2.5
 7011רומא "3
 7012רומא "4

מברשות הרקולס דגם רמברנט

סט מברשות הרקולס אוניברסלי

מברשת בומבה מקצועית לצבע וסיד.
מידות :אורך " ,5" ,4רוחב  3ס"מ
שיער :טבעי לפחות  80%שיער ארוך.
בסיס פלסטיק איכותי קשיח ,ידית פלסטיק.

מברשות צבע לשימוש כללי.
מידות.2.5" ,2" ,1.5" ,1" :

מק"ט
 5440מברשת "4
 5441מברשת "5

מק"ט 691

הרקולס סט מכחולים

מברשת הרקולס דגם טיטן

סט מכחולים.
שיער טבעי  12יח'.

מברשת ענק מקצועית לצבע וסיד.
מידה :אורך  170 -מ"מ ,רוחב  70 -מ"מ.
שיער :טבעי לפחות  80%שיער ארוך.
בסיס פלסטיק איכותי
קשיח וידית פלסטיק.

מק"ט 692

מק"ט 637
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מברשות צבע ,סיד וזפת
סטנד הרקולס

מברשת סיד דגם הרקולס
מברשת סיוד וצבע.
מידה :אורך  170מ"מ ,רוחב  70מ"מ.
שיער :סינתטי.
בסיס עץ עם ידית פלסטיק מתברגת.

מק"ט 693

מברשת הרקולס לזפת
מברשת שחר:
מברשת זפת מקצועית.
מידה :אורך  170 -מ"מ רוחב  60 -מ"מ
שיער :קשיח  70מ"מ
מק"ט 580

בסיס עץ ,ידית פלסטיק.

מק"ט 23403

ניילון מרשרש לכיסוי
ניילון כיסוי.
משמש לכיסוי משטחים לפני צבע ,הגנה בפני אבק,
כיסוי שולחנות ועוד.
רוחב 2 :מטר
אורך 50 :מטר

מברשת זפת+מקל עץ  1.5מטר:
מברשת זפת מקצועית.
מידה :אורך  190מ"מ ,רוחב  70מ"מ
שיער :קשיח  75מ"מ

מק"ט 23404

מק"ט 10741
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אקדחים
הרקולס אקדח לנקניקים מקצועי

הרוקלס אקדח לתרמילים מקצועי פרימיום

אקדח מקצועי ,גוף ובוכנות אלומיניום,
לשימוש מקצועי.

אקדח לתרמילים דגם
פרימיום ,עמיד במיוחד מחוזק
בחיבור כפוף עם מנגנון
למניעת לחץ לעבודות קשות
במיוחד.

מק"ט 2130

מק"ט 2140

הרקולס אקדח לתרמילים מקצועי דגם הרקולס

הרקולס אקדח לתרמילים מקצועי דגם גרמניה

אקדח לתרמילים
סופר מקצועי,
עמיד במיוחד
מחוזק בחיבור כפול,
עם מנגון למניעת לחץ.

אקדח לתרמילים מקצועי,
עמיד במיוחד.
מחוזק בחיבור כפול,
עם מנגון למניעת לחץ.

מק"ט 2128

מק"ט 2122

הרקולס אקדח לתרמילים מקצועי דגם איטליה

הרקולס אקדח לתרמילים תואם אנגלי

אקדח לתרמילים
סופר מקצועי,
עמיד במיוחד
מחוזקבחיבור כפול,
עם מנגון למניעת לחץ.

אקדח לתרמילים
תואם אנגלי מחוזק,
עם מנגנון למניעת לחץ.

מק"ט 2125

מק"ט 2121

הרקולס אקדח מקצועי לקצף פוליאוריתן

הרקולס אקדח טפלון מקצועי לקצף פוליאוריתן

אקדח מקצועי
לפוליאוריתן מוקצף.

אקדח מקצועי
לפוליאוריתן מוקצף
בציפוי טפלון
למניעת הידבקות.

מק"ט 1315

מק"ט 2127
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כלי עבודה שפכטלים ומגרדות
הרקולס שפכטל פלדת אל חלד ציפוי כרום
שפכטל פלדת אל חלד ציפוי כרום ,ידית פלסטיק  +גומי.
מידות8" ,6" ,5" ,4" ,3" ,2" ,1" :

מק"ט
1" 638
2" 639
3" 642
4" 646
5" 647
6" 648
8" 654

שפכטל אוניברסלי

הרקולס שפכטל יפני בציפוי כרום

שפכטל אוניברסלי.
מידות6",4" ,3" ,1.5" :

שפכטל מפלדת אל-חלד בציפוי כרום ,ידית פלסטיק.
מידות6" ,5" ,4" ,3" ,2" :

מק"ט
1.5" 7040
3" 7050
4" 7060
6" 7070

מק"ט
2" 703
3" 704
4" 705
5" 706
6" 707

הרקולס שפכטל נירוסטה  14פעולות

הרקולס מגרדת נירוסטה רחבה

שפכטל נירוסטה  8פעולות.
ידית פלסטיק  +גומי.

מגרדת נירוסטה רחבה ידית פלסטיק  +גומי.
מידות12" ,8" :

מק"ט 673

מק"ט
8" 666
12" 667
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כלי עבודה מגרדות וסכינים יפנים

סט מגרדת 207

סט מגרדות פלדה  +החלפות

סט מגרדות פלסטיק  10ס"מ  2 +החלפות.

סט מגרדות פלדה  10ס"מ  2 +החלפות.

מק"ט 7091

מק"ט 709

הרקולס סכין ידית גומי רחבה
בעלת משטח אחיזה מגומי ומסילת מתכת.
נעילה אוטומטית לשימוש ביד אחת.
עמידה בעומסי עבודה ועבודות חיתוך קשות.
רוחב להב 18 :מ״מ
 24יחידות בארגז קטן
 240יחידות בארגז מסטר
אריזת בליסטר
אריזת סטנד סכין פרימיום

סכין יפני גומי בליסטר

מק"ט 7083

מק"ט 7079

הרקולס סכיני פלסטיק

סכין כרום

סכין פלסטיק רחבה.

תוכי מקצועית לחיתוך קשה.
מתאים ליריעות ביטומניות
ועבודה קשה במיוחד.

מק"ט 7081

מק"ט 7094

 24יחידות בארגז
 576יחידות בארגז
מאסטר

עית
קצו
מ
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כלי עבודה כפות בנאים וטייחים

הרקולס החלפות סט סכינים

הרקולס כף זפתים ארוכה

אריזת בליסטר  10יח'.
 10בליסטרים בקרטון.

כף בנאי ארוכה.
פלדה  1.4מ"מ,
צבועה באפוקסי למניעת חלודה,
ידית עץ רחבה במיוחד.

סכין  10ס"מ

אורך 160 :מ"מ

מק"ט 7087

סכין טרפז  5ס"מ

מק"ט 151996

סכין תוכי להב כפול  5ס"מ

הרקולס כף בנאי
כף בנאי.
פלדה  1.4מ"מ ,צבועה באפוקסי למניעת חלודה,
ידית עץ רחבה במיוחד.
מידות"8 ,"7 ,"6 ,"5 :
מק"ט
4023 "5
4024 "6
4025 "7
4026 "8

הרקולס כף טייח
כף טייח.
פלדה  1.5מ"מ ,צבועה באפוקסי למניעת חלודה,
ריתוכים כפולים ,ידית עץ רחבה במיוחד.
מידות 140 :מ"מ 160 ,מ"מ 180 ,מ"מ 200 ,מ"מ

מק"ט
 140מ"מ 4033
 160מ"מ 4035
 180מ"מ 4034
 200מ"מ 4031
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מק"ט 7089

מק"ט 4022

כלי עבודה
הרקולס מאלג' נירוסטה מקצועי

הרקולס מאלג' פלדה מצופה אבץ

פלדה מצופה נירוסטה.
ידית גומי+פלסטיק.

פלדה מצופה אבץ ,ידית פלסטיק.
מידה 130*280 :מ"מ.

מידה 130*280 :מ"מ.

דגם חלק 9120

דגם משונן 9120A

מק"ט 6504

מק"ט 6505

דגם חלק 9119
מק"ט 6503

דגם משונן 9119A
מק"ט 6501

הרקולס מאלג' פלסטיק קשיח

הרקולס מאלג' נירוסטה לרובה

מאלג' פלסטיק קשיח ,ידית פלסטיק.

מאלג' נירוסטה
בסיס גומי ופוליאוריתן ,ידית עץ.

מידה 130*280 :מ"מ
מידה130*280 :

מק"ט 6506

מק"ט 6507

הרקולס גרזן
גרזן איכותי עם ידית פיברגלס
לשימוש מקצועי.

מק"ט 4029
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סרטי מדידה ,בטיחות והגנה
מטר מקצועי

מטר אוניברסלי
סרט מדידה אוניברסלי.
ציפוי גומי להגנה ,אריזת בליסטר.

סרט מדידה מקצועי עם מגנט ומעצור
אוטומטי.
ציפוי גומי להגנה ,אריזת בליסטר.

רוחב 18 :מ"מ
באורך 3 :מטר 5 ,מטר

רוחב 25 :מ"מ
אורך 5 :מטר 7.5 ,מטר 10 ,מטר

מק"ט
 5מטר 2145
 7.5מטר 2146
 10מטר 2147

סרט מדידה  50מטר רולטקה.

חליפות סערה ,מעילי גשם
חליפת סערה

סרבל הגנה.
כובע הגנה.
כיסוי נעלים.

חליפות סערה במגוון דגמים.
גודל XL, XXL

מעיל גשם
מעיל גשם במגוון דגמים
גודל XL, XXL
מק"ט
XL 1377
XXL 1378
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מוצרי הגנה אל בד

מק"ט
XL 1396
XXL 1397

מק"ט
 3מטר 2142
 5מטר 2143

מק"ט
2144

מסכות פנים
מסכות פנים  KN95רפואיות
מסכות  5-7שכבות
לתעשייה ולרפואה.
אושר ונבדק ע"י
מכון התקנים
ובתי החולים

מק"ט
 KN95 - 20109תיקני
 7 - 20113שכבות  KN95תיקני

 KN95 - 20110תיקני עם פילטר

מסכות פנים  3שכבות רפואיות
מסכות פנים לשימוש רפואי ואזרחי.
אושר ונבדק ע"י
מכון התקנים ובתי החולים

ילדים
 20116שחור
 20117ורוד

מבוגרים
 20111כחול
 20112שחור
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כפפות בטיחות ועבודה
כפפות לטקס איכותיות

כפפות לטקס איכותיות ללא אבקה

כפפות לטקס איכותיות עם אבקה

S 13350 | M 13360 | L 13370 | XL 13380

S 1335 | M 1336 | L 1337 | XL 1338

לשימוש כללי

לשימוש כללי

כפפות לטקס לתעשייה כבדה
כפפות לטקס לתעשייה כבדה לשימוש מקצועי ללא אבקה.
עבות במיוחד לתעשייה.
S 13699 | M 13700 | L 13701 | XL 13702
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כפפות בטיחות ועבודה
כפפות ניטריל ללא אבקה

כפפות ניטריל כחולות תוצרת חוץ

כפפות ניטריל כחולות אונבירסליות

S 13790 | M 13690 | L 13731 | XL 13791

S 13691 | M 13692 | L 13693 | XL 13694

לשימוש כללי

לשימוש רפואי ותעשייתי

כפפות ניטריל שחורות אוניברסליות

כפפות ניטריל שחורות רפואיות

S 22001 | M 22002 | L 22003 | XL 22004

S 13754 | M 13755 | L 13756 | XL 13757

לשימוש כללי

לשימוש רפואי
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כפפות בטיחות ועבודה
כפפות ויניל

כפפות ויטריל

כפפות ויניל ללא אבקה
בצבע כחול ושקוף

כפפות תעשייתיות ניטריל ,PVC +
לשימוש בתעשיות הפארם,
תעשייה ,מזון ,ניקיון ועוד.

מק"ט שחור
13674 S
13675 M
13676 L
13677 XL

מק"ט
1389 L 1387 S
1391 XL 1388 M

מק"ט כחול
13670 S
13671 M
13672 L
13673 XL

כפפות גומי משק בית

כפפות ניילון ללא אבקה

כפפות גומי מקצועיות  50גרם לתעשייה ולשימוש ביתי.
עמידות לממיסים אורגניים ,שמנים ,גריז ושאר מדללים.

כפפות ניילון איכותיות לשימוש כללי
כגון :ניקיון ,צביעה  ,גינון ומזון.
אריזה :בשקית  100יחידות ,קופסא  500יחידות.

מק"ט
218 M
219 L
224 XL
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מק"ט
שקית 13780
קופסא 13782

כפפות בטיחות ועבודה
הרקולס כפפות שחורות בציפוי פוליאוריתן

הרקולס כפפות בד כתומות מצופות גומי

הרקולס כפפות בד בציפוי פוליאוריתן.
לשימוש אוניברסלי.
מידות .M-L , L-XL

הרקולס כפפות בד בציפוי גומי מחוספס לשימוש מקצועי.

מק"ט 1299

מק"ט 1298

כפפות בד אדום שחור מצופות לטקס

הרקולס כפפות בד אוניברסליות

הרקולס כפפות בד בציפוי לטקס לשימוש אוניברסלי.

כפפות בד למגוון שימושים.

מק"ט 1348

מק"ט 1340
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כפפות בטיחות ועבודה
כפפות עור הרקולס
הרקולס כפפות רתכים "14

הרקולס כפפות עור מחוזקות "10.5

כפפות עבודה מקצועיות ארוכות,
עור עבה במיוחד להגנה מירבית.
תקן בטיחות גבוה לשימוש מקצועי.

כפפות עבודה מחוזקות
בעור כפול עם מגן ורידים להגנה מירבית.
תקן בטיחות גבוה לשימוש מקצועי.

הרקולס כפפות עור צהובות "10.5
כפפות עור מחוזקות עם מגן ורידים
לשימוש מקצועי.

מק"ט 1328

מק"ט 1306

מק"ט 1333

הרקולס כפפות בד מצופות נייטריל

כפפות הרקולס עמידות בחיתוך

כפפות בד ניטריל כחולות  100%ציפוי מלא.
עמידות לממיסים אורגניים ,שמנים ,גריז ושאר מדללים.
לענפי הכימיה ,רכב ,מכונות ,מתכת ועוד.

כפפות הרקולס עמידות חיתוך ,בציפוי פוליאוריתן או גומי .עמיד
בסכין יפנית ,זכוכיות ,מתכות ועוד.
לתעשיית הזכוכיות ,מתכות ,פלסטיקה ,רכב וחקלאות.
מידותM-XL :

מק"ט 1358
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מק"ט 13590

דרגה 5

סרטים דביקים
סרט  P.V.Cלחשמל (איזולירבנד)
איזולירבנד לעיטוף חוטי חשמל ,מתאים לתעשיית כלי רכב ,רכיבים
אלקטרוניים ,שימוש ביתי.
רוחב 19 ,48 :מ"מ אורך 20 :מטר
במגוון צבעים:
מק"ט  19מ"מ
 8001שחור
 8002לבן
 8003אדום
 8004כחול
 8005חום
 8007צהוב
 8008ירוק
 8009צהוב  +ירוק
 8012כתום  +חום
 8013חום  +שחור

מק"ט  48מ"מ
 8010שחור
 8011לבן

הרקולס דבק דו צדדי
דבק דו צדדי עם ספוג איכותי  PVAשקוף.

דבק דו צדדי איטלקי מקצועי ללא ספוג.

רוחב 24 :מ"מ ,אורך 5 :מטר

רוחב 18 :מ"מ 24 ,מ"מ 50 ,מ"מ
מק"ט
 - 722רוחב  18מ"מ ,אורך  15מטר
 - 723רוחב  48מ"מ ,אורך  15מטר
 - 725רוחב  48מ"מ ,אורך  25מטר

מק"ט 721
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סרטים דביקים ואזהרה
סרט חבלה
סרט חבלה מקצועי.
בצבעים :שחור ,לבן ,אדום ,כסף ,צהוב וכחול.
עובי 210 :מיקרון
מידות 50 :מ"מ 25 ,מ"מ
מק"ט
 1141שחור "1
 1117לבן "2
 1142שחור "2
 1143כסף "2
 1144אדום "2
 1145צהוב "2

הרקולס סרט אזהרה

הרקולס סרט אלומיניום דביק  /מזגנים

סרט אזהרה
רוחב  72מ"מ

סרט אלומיניום דביק
עובי 55 :מיקרון
רוחב 75 :מ"מ
אורך 50 :מטר

מק"ט 1106

מק"ט 1161

הרקולס סרט מונע החלקה
צבע שחור
רוחב 48 :מ"מ ,אורך 5 ,18 :מטר
מק"ט
 5 - 710מטר
 18 - 712מטר

שקוף
רוחב 48 :מ"מ ,אורך 5 :מטר
מק"ט
713
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סרטי איטום ותיקונים
הרקולס סרט איטום ציפוי אלומיניום/בד
סרט איטום ציפוי אלומיניום ,אורך  10מטר,
עובי  1מ"מ
רוחב:

 5ס"מ מק"ט 1057

 10ס"מ מק"ט 01043

 15ס"מ מק"ט 1048

 5ס"מ מק"ט 1041

 15ס"מ מק"ט 01041

 20ס"מ מק"ט 01042
 30ס"מ מק"ט 01045

רוחב 1 :מטר ,אורך 20 :מטר
מק"ט 01064

FLEX TAPE

סרט איטום בוטילי ציפוי אלומיניום,
אורך  10מטר ,עובי  1.2מ"מ:
 10ס"מ מק"ט 1058
 20ס"מ מק"ט 1047

 100ס"מ מק"ט 1053

סרט איטום בוטילי בד
 10*10מק"ט 01057
 15*10מק"ט 01058
 20*10מק"ט 01061

סרט איטום בהדבקה עצמית על בסיס גומי מתאים גם
לתיקוני חירום ,נדבק גם על משטח רטוב ,חזק במיוחד,
מתאים לפלסטיק ,מתכת ,בטון וכו':
לכתוב כמה מילים  +להוסיף קישור לאתר
רוחב 10 :ס"מ 20 ,ס"מ 30 ,ס"מ
אורך 152 :ס"מ

לסרטון הדגמה
סרקו את הקוד

מק"ט
10*152 01067
20*152 01068
30*152 01069

סרט אריזה PVC

סרט לתיקון יוטה

סרט אריזה עשוי  PVCלשימוש מקצועי.

רוחב 48 :מ"מ
אורך 20 :מ'
עובי 100 :מיקרון

בגוון :לבן ,חום ,שקוף
רוחב 75 ,48 ,25 :מ"מ

מק"ט
 1157שקוף "1
 1165לבן "2
 1105חום "2
 1103שקוף "2

מק"ט 734
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סרטים דביקים לאריזה
הרקולס סרט אריזה אקרילי לשימוש כללי
סרט אריזה אקרילי לשימוש ידני חום/שקוף.

דבק אקרילי למכונה לשימוש תעשייתי.

אורך 30 :מטר 60 ,מטר 135 ,מטר
רוחב3" ,2" ,1" :
עובי 42-55 :מיקרון

רוחב 48 :מ"מ 72 ,מ"מ
אורך 1,000 :מטר

מק"ט
 132מטר " 132 2מטר "3
 60מ' "2
 30מ' "2
 1130שקוף  1170שקוף  1174שקוף
 1122חום
 1129שקוף  1128חום  1172חום

מק"ט 1171

סרט אריזה אקרילי שקט low-noise -

סרט אריזה אקרילי מודל  132לשימוש מקצועי

דבק ארקילי שקט :חום  /שקוף
ידני

חום /שקוף
ידני

אורך 60 :מטר
רוחב2" :
עובי 48-52 :מיקרון

רוחב3" ,2" ,1" :
עובי 48-55 :מיקרון
אורך 110 :מ'

מק"ט
 1132חום
 1133שקוף

מק"ט
 1" 1168שקוף
 2" 1136שקוף
 3" 1179שקוף
 1172חום
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סרטים דביקים לאריזה
סרט אריזה סולבנטי לחדרי קירור

הרקולס סרט אריזה דבק חם

דבק חם לשימוש תעשייתי.

דבק חם שקוף תוצרת איטליה למכונה.

רוחב 48 :מ"מ 72 ,מ"מ
אורך 60 :מטר

אורך 1,000 :מטר

מק"ט
 60 1176מ'
 132 1177מ'

ידית מקצועית לסרטי אריזה
ידית מתכת לסרט אריזה

מק"ט 2126

מק"ט 1178

הרקולס מסקנטייפ תוצרת  SICADאיטליה

הרקולס מסקנטייפ תוצרת טייוואן

מסקנטייפ איכותי תוצרת איטליה.

רוחב 24 :מ"מ 36 ,מ"מ 48 ,מ"מ 72 ,מ"מ

תוצרת איטליה

אורך 25 :מטר 40 ,מטר
רוחב 18 :מ"מ 24 ,מ"מ 36 ,מ"מ 48 ,מ"מ 72 ,מ"מ

מק"ט  25מטר
1" 11110
2" 1111
3" 1114
מק"ט  40מטר
2" 1113

מק"ט
1" 1110
1.5" 1115
2" 1112
3" 11141
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עיטוף ואריזה
מיכלים ריקים
גדלים:
 1ליטר 1/2 ,גלון ,גלון ופח

מק"ט
 1 1151ליטר
 2.5 1152ליטר
 5 1153ליטר
 18 1154ליטר

קרטון גלי

ניילון בועות

אורך 50 :מטר
מגיע בכל הגבהים

דו/תלת שכבתי.
גדלים 0.5 :מטר 0.75 ,מטר 1 ,מטר 1.2 ,מטר 1.5 ,מטר

מק"ט 1320
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מק"ט
 560חצי מטר
 0.75 561מטר
 1 560מטר
 1.20 563מטר
 1.5 564מטר

מוצרי ניילון ויוטה
הרקולס שקי ניילון ויוטה לבניין

שקיות אשפה הרקולס

שקיות יוטה ובלות איכותיות
לפסולת בניין אפור/שקוף 50/70
 במגוון גדלים תפירה כפולה -ניתן להזמין מודפסים

גדולות ,עבות וחזקות במיוחד.
גדלים 90x75 :ס״מ 75x85 ,ס"מ
משקל גליל 550 ,900 :גרם

נית
ן לה
מודפ זמין
סים
מק"ט
 1076שק יוטה 60*40
 1071שק יוטה 60*45
 1074שק יוטה לקמח 104*60

 825בלה אוניברסאלי
 801בלה 57*57*80
 826בלה 90*90*100

מק"ט
 550 85*75 5515גרם
 900 90*85 5519גרם

ניילון מרשרש לכיסוי

שקיות גופייה

ניילון לכיסוי ,משמש לכיסוי משטחים לפני צבע,
הגנה בפני אבק ,כיסוי שולחנות ועוד.

מידות 400 :גר' 800 ,גר'.

רוחב 2 :מטר
אורך 50 :מטר

מק"ט 10741

מק"ט
 567שקיות גופייה צבעוני
 210שקיות גופיה לבנות
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מוצרי ניילון ואריזה
הרקולס ניילון נצמד קטן (מיני סטרץ)

הרקולס ניילון נצמד ידני

ניילון נצמד קטן (לפלף) שקוף/כחול.
משקל 250 :גר' 300 ,גר' 400 ,גר'

ליבת קרטון דקה במיוחד
 300גר' או רגילה.

ניילון נצמד (לפלף) שקוף/כחול

ידני 8-35 :מיקרון
צבע :כחול ,שקוף

מק"ט אוניברסלי
 30253סטרץ'  1.7ק"ג
 30208סטרץ'  3ק"ג
מק"ט ליבה רגילה צבע כחול
 30016סטרץ'  1.7ק"ג
 30019סטרץ'  2.2ק"ג
מק"ט ליבה רגילה שקוף
 30023סטרץ'  1.7ק"ג
 30026סטרץ'  2.2ק"ג
 30028סטרץ'  3ק"ג

מק"ט
 30144מיני סטרץ שקוף
 30143מיני סטרץ כחול

מק"ט ליבה דקה שקוף
 30102סטרץ'  2.2ק"ג
 30103סטרץ'  4ק"ג
 30104סטרץ'  3ק"ג
 31014סטרץ' ליבה דקה  3ק"ג שחור

ידית למיני סטרץ

ידית לניילון נצמד ידני

ידית למיני סטרץ

ידית לניילון נצמד ידני

מק"ט 30150

מק"ט 30151
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מוצרי ניילון ואריזה
ניילון לתעשייה
ניילון לתעשייה משוחזר /צבעוני
ניילון צבעוני עובי  2*1 - 0.05מטר  10 -ק"ג
מק"ט 551

ניילון צבעוני עובי  2*1 - 0.1מטר  10 -ק"ג
מק"ט 5503

ניילון צבעוני עובי  2*1 - 0.1מטר  20 -ק"ג
מק"ט 5505

ניילון צבעוני עובי  3*1.5 - 0.1מטר  25 -ק"ג
מק"ט 5504

ניילון צבעוני עובי  2*4 - 0.1מטר  20 -ק"ג
מק"ט 4444

ניילון צבעוני עובי  2*1 - 0.2מטר  20 -ק"ג
מק"ט 5510

ניילון צבעוני עובי  2*1 - 0.3מטר  20 -ק"ג
מק"ט 5514

ניילון לתעשייה שקוף קריסטלי
ניילון שקוף קריסטלי עובי  2*1 - 0.1מטר  10 -ק"ג
מק"ט 5512

ניילון מרשרש שקוף
עובי 20 :מיקרון
רוחב 1 :מטר נפתח ל 2-מטר
מק"ט 557

ניילון לכיסוי משטחים (קונדומים)
עובי  20מיקרון
רוחב 2.45 :מטר
גובה 1.85 :מטר
מק"ט 5501

 | 77קטלוג הרקולס

מוצרי ניילון ואריזה
הרקולס ניילון נצמד למכונה
פאוורסטראצ' 150%

הרקולס ניילון נצמד ידני
מתוח  7-10מיקרון ,מחוזק/אוניברסלי

ניילון נצמד למכונה  20 ,16ק"ג
מידות 50 ,25 ,10 :ס"מ
מתיחה150% :
עובי  8-35 :מיקרון

סטרץ ידני מתוח
ידני 8-10 :מיקרון
צבע :שקוף

פאוורסטראצ'
150%

מק"ט
 30214סטרץ' מכונה  15מיקרון
 30197סטרץ' מכונה  17מיקרון
 30122סטרץ' מכונה  25מיקרון
 30123סטרץ' מכונה  30מיקרון

מק"ט
 30154סטרץ'  8מיקרון  600מטר
 301540סטרץ' מתוח  600מטר מחוזק

הרקולס ניילון נצמד למכונה
פאוורסטראצ' 250%

הרקולס ניילון נצמד למכונה
פאוורסטראצ' 300%

ניילון נצמד למכונה  20 ,16ק"ג
מידות 50 ,25 ,10 :ס"מ
מתיחה250% :
עובי  8-35 :מיקרון

ניילון נצמד למכונה  20 ,16ק"ג
מידות 50 ,25 ,10 :ס"מ
מתיחה300% :
עובי  8-35 :מיקרון

פאוורסטראצ'
250%

מק"ט
 30167סטרץ' מכונה  12מיקרון
 30179סטרץ' מכונה  17מיקרון
 30176סטרץ' מכונה  25מיקרון
 30177סטרץ' מכונה  30מיקרון

 | 78קטלוג הרקולס

פאוורסטראצ'
300%

מק"ט
 30172סטרץ' מכונה  20ק"ג  17מיקרון
 30175סטרץ' מכונה  20ק"ג  25מיקרון
 30181סטרץ' מכונה  20ק"ג  30מיקרון

ניילון נצמד למזון
ניילון נצמד לעטיפת מזון ושומר על טריות  +סכין לחיתוך
לעטיפת מזון ושמירה על טריות כולל סכין חיתוך מפלסטיק לחיתוך קל
מתאים לשימוש במיקרוגל
עובי  8מיקרון
רוחב 30 :ס"מ ,אורך 150 :מטר

עובי  11מיקרון
רוחב 30 :ס"מ ,אורך 110 :מטר

מק"ט 55000

מק"ט 55006

רוחב 45 :ס"מ ,אורך 150 :מטר

רוחב 45 :ס"מ ,אורך 110 :מטר

מק"ט 55002

מק"ט 55005

רוחב 30 :ס"מ ,אורך 300 :מטר
מק"ט 55001

רוחב 45 :ס"מ ,אורך 300 :מטר
מק"ט 55003

רוחב 29 :ס"מ ,אורך 30 :מטר
מק"ט 55007

רוחב 29 :ס"מ ,אורך 50 :מטר
מק"ט 55004

ניילון נצמד תעשייתי לעטיפת מזון
ושמירה על טריות
גליל ג'מבו לתעשייה ,לעטיפת מזון ושמירה על טריות.
מתאים לשימוש במיקרוגל.
עובי  13מיקרון
רוחב 45 :ס"מ
אורך 990 :מטר

מק"ט 55008

ניילון מרשרש לכיסוי
ניילון כיסוי.
משמש לכיסוי משטחים לפני צבע ,הגנה בפני אבק,
כיסוי שולחנות ועוד.
רוחב 2 :מטר
אורך 50 :מטר

מק"ט 10741
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