O nova solução de produtos da ﬁscher para resolver pequenas
tarefas da vida cotidiana sem ferramentas – só as mãos.

Passo-a-passo
Instruções para
todos os produtos!

SOLUÇÃO INTELIGENTE
REPARO
COLAGEM

AS MÃOS SÃO AS SUAS

MELHORES FERRAMENTAS
Pendurar uma luminária ou um porta-retrato, montar uma
caixa, porta-papel higiênico, reparar um vaso de flores,
dobradiça de armário quebrados, fixar um quadro e etc.
Pequenos trabalhos manuais são um horror para muitas
pessoas e a falta de habilidade ou falta de ferramentas
nem se fala.
É exatamente nesse ponto que os produtos da fischer
ajudam você a executar o trabalho e reparo SEM
FERRAMENTAS. Eles resolvem os pequenos desafios da
vida cotidiana e tudo que você precisa é SÓ AS MÃOS.

SOLUÇÃO INTELIGENTE
REPARO
COLAGEM

FIXA A

VÁCUO
Tecnologia a vácuo
ﬁxa sem colar

Prende sem furos e sem
cola
+ reutilizável
+ ambientes internos e
externos
+ resistente a água e
raios UV
Não deixa marcas**
quando removido

Sistema de fixação removível e
reutilizável para fixação permanente
e temporária de objetos de todo
tipo sobre superfícies como
azulejos, vidro, madeira, plástico,
mármore e metal.

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Prender tablets e celulares
temporariamente
- Prender detector de fumaça
- Fixar barras de ímãs
- Prender alto-falante inteligente

MODO DE USAR
1

Limpe a superfície e a parte do tablet que será colada.

2

Retire uma das películas de proteção e coloque a
superfície do FIXA A VÁCUO sobre a superfície do
tablet pressionando com a palma da mão.

3

Retire a outra película de proteção.

4

Coloque o tablet na posição desejada e pressione-o
com a palma da mão sobre a superfície desejada.

5

O FIXA A VÁCUO deve ser lavado com água e pode
ser reutilizado depois de seco.

*sobre superfícies livres e sem pintura. Eventualmente a pintura da parede ou o papel de parede podem se soltar.

FIXA A

VÁCUO
Tecnologia a vácuo
ﬁxa sem colar

Prende sem furos e sem
cola
+ reutilizável
+ ambientes internos e
externos
+ resistente a água e
raios UV
Não deixa marcas**
quando removido

Sistema de fixação removível e
reutilizável para fixação permanente
e temporária de objetos de todo
tipo sobre superfícies como
azulejos, vidro, madeira, plástico,
mármore e metal.

Fecho removível reutilizável

FECHO REMOVÍVEL

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Fixar controles remotos
- Fixar tapetes
- Fixar objetos leves

MODO DE USAR
1

Limpe a superfície e o objeto.

2

Retire as películas de proteção da parte com fecho
do FIXA A VÁCUO e coloque sobre a superfície do
objeto pressionando com a palma da mão.

3

Retire a outra película de proteção e fixe sobre a
superfície desejada.

4

Pressione o objeto com a palma da mão sobre o fecho
do FIXA A VÁCUO.

5

O FIXA A VÁCUO deve ser lavado com água e pode ser
reutilizado depois de seco.

*sobre superfícies livres e sem pintura. Eventualmente a pintura da parede ou o papel de parede podem se soltar.

ADESIVO PARA

BANHEIRO
Fixar acessórios de banheiro
sem fazer furos
Sistema de fixação de acessórios
de banheiro. O adesivo pode ser
usado em todas as superfícies e é
universal, podendo ser combinado
com qualquer placa adaptadora lisa
(sem imperfeições).

até

10 kg*

Sem furos, sem azulejos
quebrados!
+ rápida aderência
+ suporta cargas após
2 horas*
+ removível sem deixar
resíduos**
Universal para qualquer
placa/chapa***

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Porta papel higiênico
- Espelho de maquiagem
- Suporte para toalhas
- Suporte de secador

MODO DE USAR
1

Limpe a superfície e
o objeto que deseja
colar.

6

Abra o sachê depois
de um minuto e
aplique o conteúdo
sobre o objeto.

2

O conteúdo do sachê
deve ser empurrado
da parte A para a
parte B.

7

Em seguida pressione
o objeto contra a
parede até ele ficar
preso (no mínimo 10
segundos).

3

Pressione o sachê
com os polegares e
empurre o conteúdo.

8

Suporta cargas leves
depois de 15 minutos
e cargas pesadas
depois de 2 horas.

4

Empurre até a parte B.

Para remover, retire a placa adaptadora com um
alicate. Retire o resíduo adesivo com espátula.

5

Amasse os
componentes
no sachê por
1 minuto.

*força adesiva máxima até valores especificados abaixo do ideal
Condições determinadas por ensaios internos em alumínio / aço.
**de substratos lisos e firmes.
***placas de adaptador lisas.
O sachê aquece como resultado da reação.

GANCHO
ADESIVO
Pendure objetos sem fazer furos

Sistema de fixação em qualquer
superfície (mesmo irregular) com
endurecimento muito rápido.
Ideal para fixar cabos de luminárias,
luminárias suspensas, vasos e
quadros no teto ou na parede.

Pendure lâmpadas e
outros objetos de maneira
rápida e simples
+ pronto em 15 minutos
Sem furos

Suporta até

10kg

*

SOLUÇÃO INTELIGENTE

*Em condições ideais suporta no máximo 10 kg / gancho.
Poder de aderência calculado sobre corpos de ensaio de
aço lisos. Em paredes e tetos, o poder de aderência pode
ser reduzido dependendo do substrato (de onde está sendo
aplicado). O poder de aderência depende da capacidade de
carga do substrato.

ONDE
APLICAR?

- Cabos de luminária
- Luminária Suspensa
- Vasos
- Suporte para quadros

MODO DE USAR
1

Limpe a superfície
que será colada.

6

Abra o sachê depois
de um minuto e
aplique o conteúdo
sobre o objeto.

2

O conteúdo do sachê
deve ser empurrado
da parte A para a
parte B.

7

Pressione o objeto
contra a parede até
ele ficar preso (no
mínimo 10 segundos).

3

Pressione o sachê
com os polegares e
empurre o conteúdo.

8

Suporta cargas leves
depois de 15 minutos.

4

Empurre até a parte B.

9

Suporta cargas
pesadas depois de
2 horas.

5

Amasse os
componentes no
sachê durante
1 minuto.

**Manter em sua embalagem original e armazenar em local seco.

Os objetos podem ser removidos com alicate sem
deixar resíduos.

GANCHO

DESIGN
Fixação simples e rápida

Kit completo com superfície de
adesão dupla face. O GANCHO
DESIGN é ideal para ser utilizado
em cozinhas ou em banheiros.
Suporta até 3 kgs.

Sem furos
+ Inox
+ Fixação simples e rápida

Suporta até

3kg

**

COM ÁREA ADESIVA

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Pendurar panos de prato na
cozinha
- Pendurar toalhas de rosto no
banheiro

ONDE USAR
1

Limpe a base do produto.

2

Retire a película de um lado do adesivo e aperte-o sobre
a parte de trás do gancho.

3

Retire a outra película com a mão. Pressione o gancho
no local desejado.

4

O gancho estará totalmente aderido em 24 h.

5

Em caso de remoção do gancho, utilize uma espátula.

*Em condições ideais suporta até 3 kg/gancho. Poder de aderência testado em corpos de ensaio de aço lisos.
Quando usado em paredes e tetos, a aderência pode ser reduzida dependendo do substrato. O poder de
aderência depende da capacidade de carga do substrato.

FIXA
DRYWALL
O melhor prego

Gancho para
pendurar. Fácil e
rápido de montar.
Pressione a garra com o
polegar no local desejado
na parede – e pronto!

Basta pressionar
contra a parede
+ para drywall e reboco
+ para madeiras macias
Reutilizável

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Fixar quadros
- Fazer colagens nas paredes
- Pendurar chaves

MODO DE USAR
1

Pressione a garra com o polegar no local
desejado na parede.

2

3

Imagine uma imagem pendurada no gancho.
Pronto!

FIXA

IMA
Suporte magnético
pra ﬁxar objetos.

Pendure fotos, recados e avisos na
parede usando apenas um ímã.

Basta pressionar
contra a parede
+ rápido e fácil de ser
instalado
+ para dr ywall
reutilizável

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Pendurar fotos
- Fixar papéis
- Pendurar ímas de geladeira
- Poster
- Cartaz

MODO DE USAR
1

Pressione a garra na parede.

2

Posicione o objeto que deseja fixar e prenda o cubo
magnético na garra.

3

Pronto!

FITA PARA

MONTAGEM
Dupla face para colar e
montar

Fita adesiva dupla face forte
e transparente para fixação
rápida em ambientes internos
e externos.

+ fácil de cortar
+ uso interno e externo
+ resistente à água
e a raios UV
TRANSPARENTE

300kg

*

por rolo

10 kg por 10 cm

Universal

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Painéis de cozinha
- Espelhos
- Ganchos para roupa
- Suportes
- Placas

MODO DE USAR
1

Limpe a superfície do espelho.

2

Aplique a fita.

3

Corte a fita com as mãos.

4

Retire a película com mão.

5

Pressione o objeto com as mãos.
A aderência máxima será obtida em 24 horas.

TIRAS DE
MONTAGEM
Tiras dupla face para colar
e montar

Desenrole, remova, prenda e pronto.
Fácil de ser aplicado.

+ Já vem cortada em tiras
+ uso interno e externo
+ fácil de remover
+ para todo tipo de superfície

SOLUÇÃO INTELIGENTE

ONDE
APLICAR?

- Porta-retrato
- Quadros
- Placas
- Comunicação visual

MODO DE USAR
1

Limpe a superfície que será colada.

2

Aplique as tiras na parte de trás do objeto. Pressione.
Retire a película de proteção.

3

Posicione o objeto no local desejado e pressione.

4

A aderência máxima será obtida em 24 horas. Para
objetos mais pesados use mais tiras.

5

Para remover a fita, apenas puxe.

TOTAL 50

SEGUNDOS
Adesivo instantâneo corrigível
Gel adesivo rápido que é resultado
do adesivo instantâneo normal e
um novo sistema de aceleração.

Cola em 50 segundos
+ cola quase todos os
materiais*
+ resistente à água
Extra forte: 2
130 kg/cm **

REPARO

ONDE
APLICAR?

- Colar solas de sapato
- Colar bolsas de couro
- Consertar vasos
- Fixar tampos de vidro

MODO DE USAR
1

Vire o tubo e mantenha na posição inclinada.

2

Abra a tampa do tubo.

3

Aplique o adesivo na peça desejada.

4

Segure na posição desejada. A posição pode ser
corrigida em até 20 segundos.

5

Pressione na posição correta por 50 segundos para
obter um contato resistente.

*Não deve ser usado em PE, PP, PTFE.

ADESIVO

FORTE
Adesivo de 2 componentes
para qualquer tipo de uso

Adesivo de resina epóxi de 2
componentes especialmente
resistente para cargas máximas.

Universal, rápido e
extremamente forte
+ para ambientes
internos e externos
+ pode receber pintura
+ pode ser lixado
Transparente depois
de seco

REPARO

ONDE
APLICAR?

- Colar puxadores em porta de vidro
- Colar mármore quebrado
- Consertar peças de carro
quebrada ou rachada
- Consertar peças quebradas

MODO DE USAR
1

Limpe as superfícies.

2

Abra a tampa e aperte a bisnaga.

3

Em materiais lisos, aplique o produto numa das
superfícies e, no caso de materiais ásperos, aplique
nas duas superfícies que serão coladas.

4

Aplique o produto na superfície desejada.

5

Pressione o objeto na superfície.
A resistência final é obtida após aproximadamente
24 horas.

REPARO

FÁCIL
Elimina buracos e rachaduras

Massa com espátula para preencher
furos e áreas danificadas.

Espátula integrada
+ preenche furos
+ reparo em
rachaduras
+ não encolhe*
Seca rápido

REPARO

ONDE
APLICAR?

- Furos de furadeira
- Danos em paredes
- Rachaduras

MODO DE USAR
1

Retire o lacre de segurança.

2

Rosqueie a base da espátula até o final para
abrir o tubo.

3

Espalhe a massa no local desejado, deixando um pouco
de excesso sobre o buraco.

4

Nivele com a espátula.

5

Finalmente limpe a espátula com água e feche
o tubo novamente.

*Furos de até 12mm.

SALVA

FUROS
Tela de gesso para
buchas soltas

Um feltro revestido com argamassa
especial para reduzir furos grandes
ou alargados.

Não precisa fazer
novo furo
+ para todos os materiais
+ pode usar várias camadas
+ cura em 3 minutos

REPARO

ONDE
APLICAR?

- Trilho de cortina solto
- Acessórios de banheiro soltos

MODO DE USAR
1

Remova a poeira do local.

2

Mergulhe um feltro SALVA-FUROS em água limpa.

3

Coloque a bucha no meio do feltro SALVA-FUROS
e ajuste o feltro em volta da bucha.

4

Empurre a bucha com o feltro girando-a para dentro
do furo alargado.

5

Depois de um tempo de endurecimento de 3 a 4 minutos
a bucha já pode receber o parafuso e a carga.

Trabalho simples e
rápido sem aplicador

ADESIVO

320 KG
Adesivo de montagem com
forte ﬁxação.

Indicado para colagem de rodapés,
batentes de portas, perfis e placas,
painéis de aglomerado e PVC rígido
sobre alvenaria, pedra ou concreto.
Também indicado para fixar isopor,
faixas decorativas e revestimentos.

Dispensa pregos e
parafusos
+ especial para
ambientes internos
+ poderosa ﬁxação
+ aplicável em quase*
todos os materiais

COLAGEM

ONDE
APLICAR?

- Suportes com ganchos
- Rodapés
- Colagens em ambientes internos

MODO DE USAR
1

Retire o lacre de segurança.

2

Ajuste a pressão para aplicação do adesivo com ajuda
do indicador máx.-mín.

3

Pressione a alça vermelha. Aplique o adesivo apertando
com força para garantir um contato firme.

4

A fixação pode levar de 4h até 24h (dependendo do
peso).

5

Fechar após o uso.

*Não indicado para PE, PP, PTFE, plásticos moles, neoprene e bases betuminosas. Não usar em objetos que tenham contato
permanente com água.
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