ADESIVO

FORTE
Adesivo de 2 componentes para
qualquer tipo de uso

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

REPARO

FÁCIL
Elimina buracos e rachaduras

Massa com espátula para preencher furos
e áreas danificadas.

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.

Em caso de dúvidas, acesse nosso catálogo digital
ou entre em contato com nosso suporte técnico.

fischer Brasil ind. e com. ltda.
Tel. +55 (11) 3178-2520
CAV - Central de Atendimento e Vendas
www.fischerbrasil.com.br

SOLUÇÃO INTELIGENTE
REPARO
COLAGEM

FIXA A

GANCHO
Fixação simples e rápida

Tecnologia a vácuo
fixa sem colar

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.

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).

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.

TIRAS DE

Dupla face para colar
e montar

Tiras dupla face para colar
e montar

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

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

MONTAGEM

DESIGN

VÁCUO

FITA PARA

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.

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!

FIXA

IMA

Suporte magnético
pra fixar objetos.
Pendure fotos, recados e
avisos na parede usando
apenas um ímã.

MONTAGEM

TOTAL 50

SEGUNDOS

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

SALVA

FUROS

Tela de gesso para buchas soltas
Um feltro revestido com
argamassa especial para
reduzir furos grandes ou
alargados.

