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Adezivi speciali si substante de curatire cu "UV sistem" pentru elemente
de constructie din plastic - PVC - tare

FENOPLAST® KF transparent

FENOPLAST® KF alb
Agent de lipire expandabil pentru îmbinarile constructive, rapide a
tuturor materialelor din PVC tare
Prin SORBEX® 9 se confera protectie la conditiile vremii
Prin aceasta devine deosebit de rezistent la lumina si umiditate

Ambalaj:
tub 200 g.
50 tuburi / carton

Adeziv - PMMA FENOPLAST®

Agent de lipire expandabil pentru îmbinarile constructive, rapide a
PVC-uri tari cu profile PMMA coextrudate

de exemplu:- TROCAL si GEALAN sau ACRIL caserat
- RENOLIT

Ambalaj:
tub 200 g.
50 tuburi/carton

FENOPREN FD negru
Agent adeziv + cauciuc lichid pentru etansare si izolare a suprafete-
lor de îmbinare pe colt la izolatia geamurilor
(de preferinta cu FENOPLAST® CA adeziv instant pentru prelipit)

Ambalaj:
20 tuburi / carton

Agent special instant de lipit FENOPLAST® CA 5
pentru profilele izolatoare din APTK/EPDM
- fluid CA 5
- vîscos CA 5 - VL

Ambalaj:
20 g. si 50 g
20 buc./ carton
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Set - REPA FENOPLAST®

Pasta in doua componente pentru reparatii (fluid + pulvere) pentru
remedierea suprafetelor albe ale profilelor - PVC-rigid.
Pasta de remediere este "plasto-elastica" si stabila la radiatiile UV.
"Nuanta de alb" este potrivita sistemului de profil.

Ambalaj:
ca set în carton individual

Agent special de curatire cu "UVA-sistem" FENOSOL®

Diferitii agenti de curatire a profilelor de ferestre sînt deosebit de potri-
viti ptr.uzul în atelier, în productie si în sectia de montaj. Se caracteri-
zeaza printr-un efect antistatic ridicat si confera rezistenta la conditiile
de vreme.
Ambalaj:
bidon de metal 1 l
10 buc. / carton

FENOSOL® - S 5 "UVA"
Ca agent de lustuire si netezire cu efect dizolvant puternic pentru
suprafetele exterioare de profile albe. Se va folosi numai in productie.

FENOSOL® - S 10 "UVA"
Agent de curatire cu efect dizolvant redus pentru suprafetele exterioare
a profilelor albe, deosebit de potrivit în montaj. Înlatura semnele de
marcare, urmele de cauciuc, resturile de adezivi si se foloseste
la pregatirea suprafetelor de lipire.

FENOSOL® - S 20 "UVA"
Fara efect dizolvant. Este deosebit de potrivit la curatarea finala
a tuturor suprafetelor de profil, in sectorul de finisaj si montare.
În special pentru tratamente cu RENOLIT si ACRILAT

FENOSOL® - agent special de curatire
Nu contine "hidrocarbon clorat"

Ambalaj:
canistra de 10 l. si de 30 l.
butoi la cerere

FENOFLEX® - agent de îndoire
Fluid special pentru îndoirea, modelarea profilelor de la ferestrele
si usile din PVC-rigid si PVC-decorativ (RENOLIT)
Antioxidant prin SORBEX®

Ambalaj:
cana PE (polietilena) 35 kg
butoi 265 kg
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Agent ajutator la montaj FENOSOL®

FENOSOL® DUOTEC TIP 1 PVC - rigid - alb

FENOSOL® DUOTEC TIP 2 DEKOR, RENOLIT si ACRIL
Agenti speciali de curatire pentru sipci "autoadezive" de acoperire si
pentru profile suplimentare de exterior.
Vor fi utilizate optimal la pregatirea suprafetelor ramelor mascate (oarbe).

Ambalaj:

bidon 200 ml.
20 bidoane / carton

Spray pentru feronerie FENOSOL®

Agent special ptr. întretinerea si îngrijirea feroneriei si a mecanicii la
ferestre si usi. Avantajul produsului: nu se scurge.
Usor manevrabil, anticorosiv si uzura redusa prin "MOS"

Ambalaj:
spray 500 ml.
12 doze / carton

PRIMER pentru SPROS FENOSOL®

Agenti speciali de curatire pentru suprafetele de sticla pentru sprosi
"autoadezivi" de la ferestre si usi.

Ambalaj:
flacon PE 500 ml.
20 buc./carton

Spray ptr. Montaj FENOFLEX®

Ajuta la montarea profilelor de geam si la izolatii.

Ambalaj:
Spray 400 ml.
12 buc./carton

Alternativ: FENOFLEX in flacon PE fara gaz de propulsare 1000 ml.
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PRODUSE SPECIALE SI ACCESORII

FENOPUR® 125
Agent de lipire si etansare dintr-o componenta, pe baza de PUR (poliuretan)
Se întareste prin umiditatea atmosferica. Întrebuintari:
- la prelucrarea metalelor si materialelor plastice
- la tehnica de aerisire si climatizare
- la constructia de caroserii, containere si autovehicule

Ambalaj:
cartuse din metal 310 ml.
12 buc. / carton

FENOPUR® 91
Agent adeziv de montare rapida cu o componenta pe baza de PUR (poliuretan),
fara diluanti, cu un spectru mare de utilizare. In special pentru lipirea materia-
lelor izolatoare si stratificate, placi de panel cu spuma tare din PS (polistiren).

Ambalaj:
flacon PE (polietilena) 1000 ml.
15 buc. / carton.
Anbalaje mari se pot obtine la cerere.

Umidificator economic FENOSOL®

Recipient de siguranta (D.G.M. a) care corespunde dispozitiilor
inspectoratelor germane ale meseriasilor.

Continut cca. 1,8 l.

FENOCLEAN
Servete speciale pentru curatirea tuturor suprafetelor (celuloza pura).

Unitate de ambalaj (2 role) cca. 1500 buc.
Derulator - aparat de perete
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Agenti speciali adezivi si de curatire ptr. elemente
de constructie din aluminiu
Agenti nostri speciali ptr. lipirea colturilor sînt fara diluanti si prin aceasta utilizabili la profilurile
cu suprafata bruta sau eloxate.

FENOPUR® DUETT
Agent adeziv pe baza de PUR (poliuretan) in doua componente
ptr. metal. Utilizare: lipirea elementelor din aluminiu la colturi.
Gata preparat cu mixerului static.

FENOPUR® DUETT HS 5
Viabilitatea acestei solutii de lipire este scurta (5 min.), se
întareste foarte repede.

Pistol cu aer comprimat
Tip 1: Presiunea de lucru max. 6 bari ptr. cartusul dublu de 525 g.
Tip 2: ptr. cartusul dublu de 825 g.

Pistolul manual
Tip 3: ptr. cartusul dublu 525 g + 825 g.

Mixer static
Ambalaj: o unitate de ambalare = 30 buc. / carton

FENOPLAST® AL
Agent adeziv pe baza de EPOXID in doua componente ptr. metal.
Utilizare: Lipirea elementelor din aluminiu la colturi. Dozarea se face
in distribuitorul cartuselor urmata de mixarea celor doua componente.

Ambalaj:
cartuse - PE de 450 g., 20 buc. / carton
cartuse - PE de1500 g., 10 buc. / carton

Distribuitor - dozator în tandem FENOPLAST®

Tip 1: ptr. cartusul - PE de 450 g.
Tip 2: aparat de montat la perete ptr. cartusul - PE de 1500 g.

Pasta ptr. pigmenti de culoare FENOPLAST®

Ptr. colorarea adezivilor FENOPUR® DUETT si FENOPLAST® AL.
Cantitatea necesara este în functie de intensitatea nuantei dorite.
Culori de baza: alb, negru, albastru, rosu si galben.
Culori speciale se pot obtine la cerere.

Ambalaj:
flacon PE de 100 ml.
20 buc. / carton
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FENOPREN FD negru
Agent adeziv + cauciuc lichid pentru etansarea si izolarea a
suprafetelor de îmbinarepe colt la izolatia geamurilor (de preferinta
cu FENOPLAST® CA adeziv instant pentru prelipit)

Ambalaj:
20 tuburi / carton

FENOPLAST® CA 5 agent special instant
pentru profilele izolatoare din APTK/EPDM
fluid CA 5
vîscos CA 5 - VL

Ambalaj:
20 g. si 50 g
20 buc./ carton

FENOPUR® 125
Agent de lipire si etansare dintr-o componenta, pe baza de PUR (poliuretan).
Se întareste prin umiditatea atmosferica. Întrebuintari:
-la prelucrarea metalelor si materialelor plastice
-la tehnica de aerisire si climatizare
-la constructia de caroserii, containere si autovehicule,

Ambalaj:
cartuse din metal 310 ml.
12 buc. / carton

FENOPUR® 91

Agent adeziv de montare rapida cu o componenta pe baza de PUR (poliuretan),
fara diluanti, cu un spectru mare de utilizare. In special pentru lipirea materia-
lelor izolatoare si stratificate, placi de panel cu spuma tare din PS (polistiren).

Ambalaj:
flacon PE (polietilena) 1000 ml.
15 buc. / carton.
Anbalaje mari se pot obtine la cerere.
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Spray pentru feronerie FENOSOL®

Agent special ptr. întretinerea si îngrijirea feroneriei si a me-
canicii la ferestre si usi. Avantajul produsului: nu curge.
Usor manevrabil, anticorosiv si uzura redusa prin "MOS"

Ambalaj:
spray 500 ml.
12 buc. / carton

FENOSOL® - agent special de curatire
Nu contine "hidrocarbon clorat" deci este potrivit la suprafetele
profilelor din aluminiu brut si lacuite termic. Sistemul - ELP protejeaza
profilele la suprafata.

FENOSOL® AL cu sistem - ELP
Agent de curatire a aluminiului, este utilizat în sectorul de montaj si
productie la curatarea generala finala si la îndepartarea semnelor de
marcare, urmelor de cauciuc, resturilor de adeziv (in stare proaspata
de exemplu FENOPUR® DUETT si FENOPLAST® AL

Ambalaj:
bidon din metal 1 l.
10 buc. / carton

cutie din metal 10 l.
cutie din metal 30 l.
butoi la cerere

Agent special de curatire si conservare FENOSOFT
Agentul este deosebit de usor de folosit pentru ca este usor de prelucrat,
nu este inflamabil si nu dauneaza pielii. Este utilizat în secto-
rul de productie si montaj. Îndeparteaza urmele de adezivi ( în stare proaspata),
semnele de marcare precum si urmele de cauciuc.

Ambalaj:
doza din metal prevazuta cu pîlnie 1 l.
10 doze / carton
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Agent special de curatire si conservare FENOSOFT
Agentul este deosebit de usor de folosit pentru ca este usor de prelucrat,
nu este inflamabil si nu dauneaza pielii. Este utilizat în secto-
rul de productie si montaj. Îndeparteaza urmele de adezivi ( în stare proaspata),
semnele de marcare precum si urmele de cauciuc.

Ambalaj:
cana din metal 10 l.
cana din metal 30 l.
butoi la cerere

Umidificator economic FENOSOL®

Recipient de siguranta (D.G.M. a) care corespunde dispozitiilor
inspectoratelor germane ale meseriasilor.

Continut cca. 1,8 l.

FENOCLEAN
Servete speciale pentru curatirea tuturor suprafetelor (celuloza pura).

Unitate de ambalaj (2 role) cca. 1500 buc.
Derulator - aparat de perete

Spray de montaj FENOFLEX®

Ajuta la montarea profilelor de geam si la izolatii.

Ambalaj:
Spray 400 ml.
12 buc./carton

Alternativ: FENOFLEX în flacoane de PE fara gaz de propulsare 1000 ml.
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Programul - FENOSOL®

ÎNGRIJIRE
CURATIRE
ÎNRETINERE

Pentru ferestre si usi
din PVC rigid
din PVC ALUMINIU
dinb lemn

Fie ca folositi seturile FENOSOL® ca idei de cadouri pentru clientii,
ca prestatii de servicii sau reclame, va prezentati si dumneavoastra
prin acesta profilul si imaginea proprie.
Pe aceasta cale îndepliniti cu succes sarcina de informare a clientului,
si garantati calitatea produsul si prestarile de serviciu oferite.

Set - MINI FENOSOL®

Folosinta ptr. PVC rigid
ptr. PVC rigid decorativ
ptr. aluminiu

Continut: Agent de curatire intensiva - 100 ml.
Îngrijirea izolatiilor - 50 ml.
Spray ptr. feronerie - 20 ml. fara gaz de propulsare)
Instructiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 50 buc. / carton

Set - MAXI FENOSOL® -

Folosinta ptr. PVC rigid alb
ptr. PVC rigid decorativ
ptr. aluminiu

Continut: Agent de curatire intensiva - 500 ml.
Îngrijirea izolatiilor - 100 ml.
Spray ptr. feronerie - 100 ml. (fara gaz de propulsare)
Servet de curatire
Instructiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 20 buc. / carton
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Set ptr. întretinerea lemnului FENOSOL®

GLASURIT Quick & Easy
Continut: GLASURIT balsam pentru lemn - 100 ml.

Agent ptr. întretinerea îmbinarilor de lemn - 50 ml.
Spray ptr. feronerie - 50 ml. (flacon fara gaz de propulsare)
Servete ptr. curatire
Indicatii de întrebuintare

Unitate de ambalaj: 10 buc. / carton

Set ptr. întretinerea lemnului FENOSOL®

Continut: FENOSOL® balsam pentru lemn - 100 ml.
Agent ptr.întretinerea îmbinarilor de lemn - 50 ml.
Spray ptr. feronerie - 50 ml. ( fara gaz de propulsare)
Servete ptr. curatire
Indicatii de întrebuintare

Unitate de ambalaj: 25 buc. / carton

Set ptr. usidin PVC FENOSOL® -
cu agenti ptr. întretinerea profesionala a broastei usii
Folosinta ptr. PVC rigid alb

ptr. PVC rigid decorativ
ptr. Aluminiu

Continut: Agent de curatire intensiva - 2 x 250 ml.
Agent ptr. întretinerea profesionala a broastei usii - 50 ml.
(cu pulverizator fara gaz de propulsare)
Instructiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 25 buc. / carton

Prezentare ptr. tâmlarie din lemn
Continut: Agent de curatire a lemnului - 250 ml.

Balsam ptr. lemn - 250 ml.
Agent ptr. întretinerea profesionala a broastei usii - 50 ml.
(cu pulverizator fara gaz de propulsare)
Instructiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 25 buc. / carton
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Programul - FENOSOL®

ÎNGRIJIRE
CURATIRE
ÎNRETINERE

Produse cu bucata

Agent intensiv de curatire FENOSOL®
Agent de curatire si îngrijire ptr. ferestre, usi si jaluzele din PVC - rigid - alb.

Agent de curatire DECOR FENOSOL®
Agent de curatire si îngrijire ptr. ferestre, usi si jaluzele din PVC - structurat
colorat, caserat si înnobilat (de exemplu RENOLIT).

Ambalaj:
flacon PE 500 ml.
flacon PE 1000 ml.
20 buc. / carton
Ambalaje mari la cerere

Emulsie - AL FENOSOL®
Agent de curatire si îngrijire ptr. ferestre, usi si jaluzele din aluminiu natural
eloxat, înnobilat si lacuit. Cu agentul special de curatire FENOSOL® se
reuseste cu eforturi mici curatarea, îngrijirea, conservarea intensiva ca si
un efect antistatic care evita asezarea prafului.

Agent intensiv de curatire FENOSOL®
pentru PVC rigid alb
pentru PVC rigid decorativ
pentru PVC ALUMINIU

Ambalat in carton separat cu servet de curatire

Ambalaj: flacon a 500 ml. în carton cu servet de curatire
20 buc. / carton

Produse cu bucata din seturile de întretinere.
Preturile se regasesc în lista de preturi.
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Numele Dumneavoastra - simbolul calitatii

Câteva exemple pentru prezentarea firmei proprii:

- cant. ? 500 buc.: eticheta cu numele firmei dumneavoastra pe ambalaj
- cant. ? 1000 buc.: eticheta cu numele firmei dumneavoastra pe ambalaj

si instructiunile dumneavoastra de folosinta
- cant. ? 2000 buc.: prezentare completa cu designul dumneavoastra
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cu FENOSOL®

pentru mentinerea calitatii ferestrelor dumneavoastra

Curatarea si îngrijirea
ferestrelor, usilor, jaluzelelor
si fatadelor din PVC rigid alb,
sau din PVC caserat
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