ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

80 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ...

To 1905, o χημικός August Fischer αγόρασε το μικρό εργοστάσιο χημικών του Ludwig
Hoerth, (έτος ίδρυσης 1884) στο Bϋhl (Μπιούλ) της Γερμανίας.
Το 1932 κατάφερε να αναπτύξει την πρώτη έτοιμη για χρήση, διάφανη - συνθετική ρητίνη. Η νέα αυτή κόλλα ονομάστηκε – UHU® – ο Παντοκολλητής και μπορούσε να κολλήσει όλα τα γνωστά υλικά της εποχής εκείνης.
Από τότε, η κόλλα στο μαύρο και κίτρινο σωληνάριο έχει γίνει ένα από τα πιο επώνυμα
προϊόντα της εποχής μας. Με το πέρασμα των χρόνων μια πληθώρα συγκολλητικών
ουσιών έχει προστεθεί στην γκάμα των προϊόντων έτσι ώστε η UHU® να μπορεί να προσφέρει μια πλήρη και εξειδικευμένη σειρά, κατάλληλη για όλων των ειδών τα υλικά που
μπορούν να κολληθούν. Αυτό βέβαια οφείλεται στην συνεχή ανάπτυξη και επεξεργασία
νέων ουσιών και τεχνικών αξεπέραστα σε ποιότητα και απόδοση.

ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
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ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ:
• ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ
• ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
• ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ
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UHU® ΚΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η UHU® προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων γενικής χρήσεως για όλες τις βασικές
εργασίες στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο, για ασχολίες κάντο μόνος σου, μοντελισμό κ.α.
Οι κόλλες UHU® Παντοκολλητής είναι διάφανες και η συγκόλληση παραμένει ελαστική.

UHU® O ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ
Κόλλα γενικής χρήσεως για
διάφανο, γρήγορο και μόνιμο κόλλημα που παραμένει
ελαστικό.
Δεν ζαρώνει το χαρτί

UHU® O ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ GEL EXTRA
Διάφανη κόλλα γενικής
χρήσεως σε μορφή GEL
για ελεγχόμενη ροή.
Ιδανική για κάθετες επιφάνειες

UHU® FLEX TUBE
Κόλλα γενικής χρήσεως
σε ειδικό μαλακό πλαστικό
σωληνάριο για ευκολότερη
εφαρμογή και μεγαλύτερη
ακρίβεια.
‘Εχει ελεγχόμενη ροή και
το σωληνάριο επανέρχεται
στο αρχικό του σχήμα
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

63711
63602
63656
63717
63601
63652

7 ml
20 ml
35 ml
125 ml
20 ml
35 ml

Καρτέλα (x30)
Κουτί
(x20)
Κουτί
(x10)
Κουτί
(x5)
Blister (x10)
Blister (x10)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

63751

31 ml

Κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

63617
63651

20 ml
20 ml

Σωληνάριο (x12)
Blister
(x10)

(x10)

UHU® ΚΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η UHU® Παντοκολλητής twist & glue με το μοναδικό απλικατέρ 3 θέσεων για κόλληση σε τελείες, γραμμές και μεγάλες
επιφάνειες είναι ιδανική για σχεδόν όλες τις εφαρμογές στο
σχολείο το γραφείο και το σπίτι.

τελείες

γραμμές
ύτερες
μεγαλ ειες
ν
ιφ
επ ά

UHU® TWIST & GLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα γενικής χρήσεως σε
μαλακό μπουκάλι με μοναδικό
εύχρηστο στόμιο 3πλής χρήσης
που επιτρέπει την κόλληση σε
τελείες, γραμμές ή μεγαλύτερες
επιφάνειες. Ιδανική για το σχολείο
το γραφείο, το σπίτι κ.τ.λ..
Ξεπλένεται στους 60°C

63846
63847
63842

ΠΕΡΙΕΧ.
35 ml
90 ml
35 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι (x12)
Μπουκάλι (x12)
Blister
(x12)

Μαλ
μπο ακό
για ε υκάλι
ύ
εφαρ κολη
μογή

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Renature:
• Kαθαρή
• Eπανατοποθετείται
• Διάφανη
• Ξεπλένεται με σαπούνι
• Δερματολογικά ελεγμένη.

41221 / 36932
36926

ΠΕΡΙΕΧ.
35 ml
35 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι (x12)
Blister
(x12)

UHU® ΚΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ POWER
UHU® FLEX & CLEAN POWER
Κόλλα για δυνατές συγκολλήσεις,
διάφανη, ανθεκτική στο νερό και
στην ακτινοβολία UV. Σε ειδικό,
μαλακό, άθραυστο σωληνάριο,
ιδανική για συγκολλήσεις σε
ορατά σημεία ή ακόμη και για
διάφανα υλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

62272

18 gr

Blister (x10)
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UHU® ΚΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ POWER
Πανίσχυρη κόλλα γενικής χρήσεως ιδανική για διάφανες - πολύ γρήγορες και καθαρές κολλήσεις. Η κόλλα είναι αξιόπιστη τόσο στην συγκόλληση της μιας πλευράς όσο και στην συγκόλληση και των δυο μερών μαζί (contact bonding).
Ιδιαίτερα κατάλληλη για χειροτεχνίες, κάντο μόνος σου εργασίες (DIY), επισκευές, κατασκευές κ.α.

UHU® POWER GLUE
Πανίσχυρη κόλλα γενικής χρήσεως
για πολύ δυνατές, γρήγορες,
διάφανες και καθαρές κολλήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

62247

33 ml

Blister (x12)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

62938

200ml

Σπρέυ (x 6)

• Αδιάβροχη
• Διάφανη
• Μόνιμα ελαστική

UHU® POWER SPRAY
Πανίσχυρη βενζινόκολλα γενικής
χρήσεως σε Σπρέυ για μεγάλες
επιφάνειες.
Γρήγορη, καθαρή, πολύ δυνατή
Κολλάει Styrofoam
3 ΣΕ 1*
• Μόνιμη κόλληση
• Προσωρινή κόλληση
• Κολλάει-ξεκολλάει
*Οδηγίες χρήσης στο μπουκάλι
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UHU® ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ
Η UHU® προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από
κόλλες σε στικ για χαρτί & χαρτόνι για χρήση στο
σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο,
με καπάκι ασφαλείας που βιδώνει και διατηρεί
το προϊόν αναλλοίωτο.

UHU® STIC
• Εύκολη στη χρήση
• Καθαρή
• Οικονομική
• Απλώνεται εύκολα
• Ξεπλένεται με κρύο νερό
• Κολλάει χαρτί, θερμικό χαρτί,
χαρτόνι
• Κολλάει Styrofoam
• Χωρίς διαλύτες
• Το μοναδικό βιδωτό καπάκι
αποτρέπει το στέγνωμα της
κόλλας
Kατά το άπλωμα η κόλλα είναι
μπλέ (για να βλέπετε που κολλάτε),
γίνεται διάφανη όταν στεγνώσει

χωρίς
ες
διαλύτ

ΑΙ
ΕΙΤ
ΤΗΡ ΝΑ
Α
Ι
Δ
ΙΣ
ΧΩΡ ΩΝΕΙ
Ν
Γ
Ε
ΣΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

36092
36097
41357
44227
36506

8,2 gr
21 gr
8,2 gr
21 gr
40 gr

Blister
Blister
Kουτί
Kουτί
Kουτί

43476

8,2 gr

Blister (x10)

(x10)
(x10)
(x24)
(x12)
(x12)

98% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
(συμπερ. του νερού)

UHU® STIC RENATURE
H πρώτη κόλλα σε Stic με δοχείο
κατασκευασμένο κατά 58% από
φυτικές πρώτες ύλες, που βοηθά
στην εξοικονόμηση ορυκτών πρώτων υλών και στην μείωση του CO2
καθώς είναι 100% ανακυκλώσιμο.
Το μοναδικό βιδωτό καπάκι
αποτρέπει το στέγνωμα της κόλλας.
Η φόρμουλα της κόλλας δεν περιέχει καθόλου διαλύτες και περιέχει
κατά 70% φυσικά υλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

37481
38492
44856

8,2 gr
8,2 gr
21 gr

Blister (x10)
Kουτί (x24)
Kουτί (x12)

• Εύκολη στη χρήση
• Καθαρή
• Οικονομική
• Απλώνεται εύκολα
• Ξεπλένεται με κρύο νερό
• Κολλάει χαρτί, θερμικό χαρτί,
χαρτόνι
• Κολλάει Styrofoam
• Χωρίς διαλύτες
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UHU® ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
Η UHU® προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από κόλλες για χαρτί & χαρτόνι για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο, στο
σχολείο και στο νηπιαγωγείο, με καπάκι ασφαλείας που βιδώνει και διατηρεί το προϊόν αναλλοίωτο.

UHU® GLUE PEN
Χωρίς διαλύτες, μη τοξική, υγρή
κόλλα για χαρτί και χαρτόνι. Το
μαλακό πάνινο άκρο της μύτης
διασφαλίζει εύκολο και καθαρό
κόλλημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

38952
36696

50 ml
50 ml

Blister (x12)
Kουτί (x36)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

38996

100ml

Blister (x10)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

47438

150 ml

Kουτί (x6)

• Ιδανική για παιδιά
• Οικονομική
• Δεν ζαρώνει το χαρτί
• Μπαίνει σε όλες τις κασετίνες

UHU® KID - ARTS & CRAFTS
Λευκή κόλλα με μοναδικό σύστημα
που επιτρέπει την εφαρμογή σε
μικρές σταγόνες ή συνεχόμενη ροή.
• Διάφανη όταν στεγνώσει
• Ξεπλένεται με νερό
• Χωρίς διαλύτες
• Ιδανική για παιδιά

UHU® GLUE VARNISH
Κόλλα που στερεοποιεί και δίνει
ματ φινίρισμα ταυτοχρόνως.
Κατάλληλη για παζλ και διακόσμηση ντεκουπάζ σχεδόν με
κάθε είδους υλικό. Επίσης είναι
κατάλληλη για να σκληραίνει τα
υφάσματα και να αδιαβροχοποιεί
φωτογραφίες.
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UHU® ΥΟUNG CREATIV
H μοναδική γκάμα προϊόντων για ζωγραφική, χειροτεχνία, δημιουργία και διακόσμηση για παιδιά
και μεγάλους. Διαθέσιμη σε λαμπερά «original» και παστέλ «shiny»χρώματα . Με έγκριση CE.

UHU® GLITTER GLUE ORIGINAL

ΚΩΔΙΚΟΣ

• Δημιουργικές κατασκευές
σε πολλά υλικά
• Πολύ μαλακό σωληνάριο με
μύτη ακριβείας, ιδανική για χρήση
από παιδιά
• Καθαρή
• Χωρίς διαλύτες
• Δερματολογικά ελεγμένη
• Πλένεται στους 40°C

UHU® GLITTER GLUE SHINY

ΚΩΔΙΚΟΣ

• Δημιουργικές κατασκευές
σε πολλά υλικά
• Πολύ μαλακό σωληνάριο με
μύτη ακριβείας, ιδανική για χρήση
από παιδιά
• Καθαρή
• Χωρίς διαλύτες
• Δερματολογικά ελεγμένη
• Πλένεται στους 40°C

UHU® GLITTER GLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ
Xρυσόκολλες UHU®
σε βαζάκια 24 τεμ.

39017

39051
39021
39072
39062

39086

ΠΕΡΙΕΧ.
6x10 ml

ΠΕΡΙΕΧ.
6x10 ml

ΧΡΩΜΑ
Διάφορα χρώματα
Χρυσό / Ασημί
Ασημί
Κόκκινο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x10)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x10)

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20 ml
20 ml
20 ml
20 ml

Βάζο (x24)
Βάζο (x24)
Βάζο (x24)
Βάζο (x24)
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UHU® ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΆ
H γκάμα διορθωτικών της UHU® προσφέρει
το κατάλληλο προϊόν για κάθε είδους διόρθωση
στο σπίτι, το σχολείο ή στο γραφείο.

UHU® CORRECTION ROLLER

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Γρήγορη, ακριβής και καθαρή
διόρθωση σε τυπωμένα ή
χειρόγραφα κείμενα - άμεση γραφή
χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει
• Με εξελιγμένο προστατευτικό καπάκι,
δείκτη στάθμης και βίδα τεντώματος
της ταινίας
• Από 80% ανακυκλωμένο πλαστικό
χωρίς οξέα και PVC
• Άοσμο
• Εύκολο στην μεταφορά – ιδανικό
για κασετίνες

UHU® CORRECTION FLUID

ΠΕΡΙΕΧ.

36631 / 63502
50496

5mmx10m
5mmx10m

Blister (x6)
Kουτί (x12)

CORRECTION ROLLER MINI
50361
36476 / 63456
36482 / 63471

ΚΩΔΙΚΟΣ
Διορθωτικό υγρό με πινέλο κατάλληλο
για όλους τους τύπους χαρτιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5mmx6m
Kουτί (x12)
5mmx6m
Blister (x6)
2x5mmx6m Blister (x12)

ΠΕΡΙΕΧ.

62872 / 63586
62887

20 ml
20 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x6)
Koυτί (x10)

• Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες
• Στεγνώνει πολύ γρήγορα
• Υψηλή καλυπτικότητα
• Άοσμο
• Χωρίς PVC και οξέα

UHU® CORRECTION PEN

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Διόρθωση σε κουκίδες,
λεπτές γραμμές και μικρές
επιφάνειες
• Μεταλλική μύτη για ακριβή
και στρωτή εφαρμογή
• Μαλακό σώμα που πιέζεται εύκολα
• Στεγνώνει γρήγορα
• Υψηλή καλυπτικότητα

UHU® CORRECTION MICRO ROLLER
Διορθωτική ταινία σε μικρή εύχρηστη
συσκευασία που χωράει εύκολα σε
κάθε κασετίνα, τσάντα και συρτάρι για
γρήγορη και ακριβής διόρθωση
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ΠΕΡΙΕΧ.

62871 / 63526
62862 / 63537

8ml
8ml

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

35715
35426

2 x 8m x 5mm
25 x 8m x 5mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)
Kουτί (x12)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x6)
Bαζάκι

UHU® PATAFIX – HOMEDECO – FIX
«Mαξιλαράκια κόλλας» σε μορφή πλαστελίνης & αυτοκόλλητου
της UHU® ιδανικά για την μόνιμη ή αφαιρούμενη στερέωση
πολλών αντικειμένων πάνω στα περισσότερα υλικά και επιφάνειες

UHU® PATAFIX

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Αφαιρούμενα και επανατοποθετούμενα
• Γρήγορη και καθαρή στερέωση
χαρτιού και μικρών αντικειμένων
στις περισσότερες επιφάνειες
• Στερέωση χωρίς την χρήση καρφίτσας,
πινέζας ή κολλητικής ταινίας
• Δερματολογικά ελεγμένο

UHU® PATAFIX HOMEDECO

38067

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Έξυπνη και δυνατή λύση για την
διακόσμηση του σπιτιού και
του γραφείου
• Ιδανική για την τοποθέτηση
διακοσμητικών και αξεσουάρ σε
σχεδόν όλες τις επιφάνειες μέχρι 2 κιλά
(σωστή εφαρμογή βάσει οδηγιών)
• Δερματολογικά ελεγμένο
• Ιδανική για την τοποθέτηση
διακοσμητικών και αξεσουάρ
σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες μέχρι
3 κιλά (σωστή εφαρμογή βάσει οδηγιών)

UHU® PATAFIX INVISIBLE

40016

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

80 τμχ.

Kουτί (x12)

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

32τμχ

Κουτί (x12)

PROPOWER
40992

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Διάφανο, εντελώς αόρατο σε γυάλινες
επιφάνειες όπως και πίσω από
διάφανα αντικείμενα
• Αφαιρείται από τις περισσότερες
λείες επιφάνειες χωρίς να αφήσει ίχνος

ΠΕΡΙΕΧ.

37156

21 τμχ

Κουτί (x12)

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

56 τμχ

Kουτί (x12)

50 τμχ

Κουτί (x12)

FIX
• Δυνατά αυτοκόλλητα διπλής όψεως
για γρήγορο, εύκολο και δυνατό
κόλλημα.
• Κατάλληλα για τα περισσότερα υλικά

44272
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UHU® ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
SUPER STRONG & SAFE
Η UHU® Super Strong & Safe είναι μια εξαιρετικά δυνατή και πολύ γρήγορη κόλλα.
Η ειδική πατενταρισμένη φόρμουλα, της δίνει την δυνατότητα να διορθωθεί κατά
την εφαρμογή (επανατοποθέτηση) καθώς δεν κολλάει άμεσα τα δάχτυλα.
Κατάλληλη για σχεδόν όλα τα υλικά . Η UHU® Super Strong & Safe στις 11 Οκτωβρίου 2007
μπήκε στα ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο βάρος που ανυψώθηκε με κόλλα - 4,14 τόνοι
αιωρούμενοι από κύλινδρο διαμέτρου 7cm.

UHU® SUPER STRONG SAFE

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Πολύ δυνατή και πολύ γρήγορη
• Επανατοποθετείται – δεν κολλά
άμεσα τα δάχτυλα
• Ελαστική
• Διάφανη
• Απορροφά τους κραδασμούς που
αναπτύσσονται στις επιφάνειες
• Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από
-50 °C έως +100 °C

UHU® SUPER STRONG SAFE DISPENSER
• Πολύ δυνατή και πολύ γρήγορη
• Επανατοποθετείται – δεν κολλά
άμεσα τα δάχτυλα
• Ελαστική
• Διάφανη
• Απορροφά τους κραδασμούς που
αναπτύσσονται στις επιφάνειες
• Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από
-50 °C έως +100 °C
• Πατενταρισμένο σύστημα ροής
• Ακριβής
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39707

ΚΩΔΙΚΟΣ
63326

ΠΕΡΙΕΧ.
7g

ΠΕΡΙΕΧ.
3g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x6)

UHU® ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLAFIX

Νέες αυτοκόλλητες ταινίες εξαιρετικής ποιότητας , σε δύο τύπους, διάφανες
και αόρατες που προσφέρουν εύκολη, δυνατή και αξιόπιστη λύση. Κολλούν
σταθερά χωρίς να κιτρινίζουν στο πέρασμα του χρόνου, σκίζονται εύκολα
με το χέρι, είναι αθόρυβες και διατίθενται σε μοντέρνα βάση με μεταλλική
λεπίδα υψηλής ποιότητας .

UHU® ΔΙΆΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΊΑ
• Κολλάει σταθερά
• Δεν κιτρινίζει
• Σκίζεται εύκολα με το χέρι
• Αθόρυβη
• Πολύ δυνατή
• Μοντέρνα βάση με μεταλλική λεπίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ
36967

ΠΕΡΙΕΧ.
25mx19mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ

UHU® ΑΌΡΑΤΗ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΊΑ
• Κολλάει σταθερά
• Δεν κιτρινίζει
• Σκίζεται εύκολα με το χέρι
• Αθόρυβη
• Πολύ δυνατή
• Μοντέρνα βάση με μεταλλική λεπίδα
• Δυνατότητα γραφής επάνω
στην ταινία

36387

25mx19mm

Blister (x12)

36266

33mx19mm

Κουτί (χ12)

ΚΩΔΙΚΟΣ
36971

ΠΕΡΙΕΧ.
25mx19mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ

UHU® ΤΑΙΝΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

36352

25mx19mm

Blister (x12)

36311

33mx19mm

Κουτί (χ12)

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Ξετυλίγεται εύκολα χωρίς θόρυβο
• Κολλάει γερά
• Δεν σκίζεται
• Χωρίς διαλύτες

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

36914
(ΚΑΦΕ)

50mx50mm

Κουτί (x12)

36942

50mx50mm

Κουτί (x12)

(ΔΙΑΦΑΝΗ)
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ΚΟΛΛΕΣ DIY:
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
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UHU® SUPER GLUES (ΚΌΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΉΣ)

H γκάμα της UHU® σε κόλλες στιγμής πληρεί τις υψηλότερες απαιτήσεις όλων των καταναλωτών είτε πρόκειται για οικιακή
είτε πρόκειται για επαγγελματική χρήση, για εργασίες με ακρίβεια σε σχεδόν όλα τα υλικά.
Προσφέρει πολύ γρήγορη κόλληση με εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού.

UHU® SUPER GLUE CONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Πολύ δυνατή
• Πολύ γρήγορη
• Άμεση κόλληση
• Εύκολη στην χρήση
• Απλώνεται με ακρίβεια
• Σχεδόν για όλα τα υλικά
• Φτάνει ακόμα και στα πιο
μικρά σημεία
• Με τεχνολογία άμεσης
διακοπής ροής

UHU® SUPER GLUE

38802

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Πολύ δυνατή
• Πολύ γρήγορη
• Άμεση κόλληση
• Εύκολη στην χρήση
• Απλώνεται με ακρίβεια
• Σχεδόν για όλα τα υλικά
• Φτάνει ακόμα και στα πιο μικρά
σημεία

UHU® SUPER GLUE MINIS
• Πολύ δυνατή
• Πολύ γρήγορη
• Άμεση κόλληση
• Εύκολη στην χρήση
• Απλώνεται με ακρίβεια
• Σχεδόν για όλα τα υλικά
• Φτάνει ακόμα και στα
πιο μικρά σημεία
• Μικρό σωληνάριο

62641

ΠΕΡΙΕΧ.
3g

ΠΕΡΙΕΧ.
2x3g

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

62642
62646

3x1g
3x1g+1g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)
Blister (x12)
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UHU® ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΟΛΥΜΕΡΏΝ
Κόλλα επόμενης γενιάς βασισμένη στην τεχνολογία πολυμερών της UHU® που διασφαλίζει παντός τύπου, δυνατές, ελαστικές και εύκολες λύσεις για καθημερινή χρήση.

UHU® MAX REPAIR

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Εξαιρετικά ισχυρή
• Για όλες της επισκευαστικές
εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα υλικά
πορώδη και μη πορώδη
• Μέσα και έξω από το σπίτι
• Μόνιμα ελαστική
• Ανθεκτική στο νερό
(και στο πλυντήριο πιάτων)
• Γεμίζει κενά
• Βάφεται
• Αντέχει σε κραδασμούς
• Αντέχει από -40°C έως και 120°C
• Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία
• Διάφανη
• Χωρίς διαλύτες
• Χωρίς ισοκυάνιο
• Νέα τεχνολογία πολυμερών
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37416

ΠΕΡΙΕΧ.
20g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x6)

UHU® CONTACT / EPOXY
Ισχυρές βενζινόκολλες και κόλλες 2 συστατικών UHU®.

UHU® CONTACT GLUE GEL

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Γενικής χρήσης βενζινόκολλα
• Εξαιρετικά δυνατή
• Μόνιμα ελαστική
• Αντοχή στις δυνάμεις έντασης
των υλικών
• Ανθεκτική
• Γρήγορη
• Δεν στάζει (gel)
• Ιδανική να αντέχει θερμοκρασίες
από -15 °C έως +70 °C

UHU® CONTACT GLASS FIBRE

62846

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Γενικής χρήσης βενζινόκολλα.
• Εξαιρετικά δυνατή
• Μόνιμα ελαστική
• Αντοχή στις δυνάμεις έντασης
των υλικών
• Ανθεκτική
• Γρήγορη
• Διάφανη βενζινόκολλα
• Αδιάβροχη
• Με ίνες γυαλιού για ακόμη πιο
δυνατές και εύκαμπτες κολλήσεις

UHU® EPOXY RAPIDO

62857

ΚΩΔΙΚΟΣ
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
σε σύριγγα για γρήγορες και δυνατές
συγκολλήσεις (1900 Ν/cm2).
Διάφανη μόλις στεγνώσει,
δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα
του χρόνου,ανθεκτική στην υγρασία.
Σε συσκευασία σύριγγας ώστε
να γίνεται ισόποση πρόσμιξη.

63006

ΠΕΡΙΕΧ.
50ml

ΠΕΡΙΕΧ.
50ml

ΠΕΡΙΕΧ.
2x12ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x6)
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UHU® SPECIAL GLUES ( ΕΙΔΙΚΈΣ ΚΌΛΛΕΣ )
UHU® HART

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Κόλλα για μοντελισμό, χειροτεχνίες
και επισκευές.
• Ιδανική για ξύλο balsa καθώς
και άλλες επιφάνειες.
• Αδιάβροχη.
• Περιέχει ειδικό στόμιο για
μεγαλύτερη ακρίβεια.

UHU® ΞΥΛΟΣΦΊΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
• Ξανασφίγγει τις χαλαρωμένες
συνδέσεις ξύλου με ξύλο
• Και ξύλου με σκληρά υλικά
όπως μέταλλο.
• Δεν χρειάζονται εργαλεία.
• Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε
τα δύο μέρη.

UHU® TEXTILE

40642

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα για φυσικά και συνθετικά
υφάσματα. Ιδανική για βελούδο,
κοτλέ, τζιν, παντελόνια κ.α.
Κατάλληλη για διακόσμηση σε
υφάσματα και ρούχα.
Διαφανής όταν στεγνώσει, ανθεκτική
στο πλυντήριο και στο στεγνό
καθάρισμα.
Ελαστική, δεν περιέχει διαλύτες
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63217
63177

38353

ΠΕΡΙΕΧ.
35 g
35 ml

ΠΕΡΙΕΧ.
18 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x12)
Kουτί (x10)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister (x10)

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19ml

Blister (x6)

UHU® SPECIAL GLUES ( ΕΙΔΙΚΈΣ ΚΌΛΛΕΣ )
UHU® HARD PLASTIC

ΚΩΔΙΚΟΣ
Διάφανη κόλλα για όλα το συνηθισμένα σκληρά πλαστικά όπως ABC,
PVC, ακρυλικό γυαλί, πολυκαρβονικά και σε συνδιασμό με ξύλο, χαρτί,
μέταλλο,γυαλί και κεραμικά.
• Ανθεκτική στο νερό
• Ανθεκτική στο λάδι
• Ανθεκτική στα χημικά

36673

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 g

Blister (x6)

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δεν είναι κατάλληλη για
PE,PP,PA,POM,PTFE,σιλικόνη
και Styrofoam

UHU® POLYSTERENE

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα ειδική για πολυστυρένη.
Αδιάβροχη, ελαστική, ιδανική
για εύκαμπτα υλικά.
Κατάλληλη για επιφάνειες από
φελιζόλ, αφρολέξ, φωτογραφίες
πλαστικό, χαρτιά που περιέχουν
πλαστικό κ.ά

UHU® SHOE & LEATHER

63214

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα ιδανική για συγκολλήσεις σε
παπούτσια και δέρματα.
Κατάλληλη για δέρμα, λάστιχο, φελλό, υφάσματα και πολλά πλαστικά.
Στεγνώνει γρήγορα, είναι ελαστική,
αδιάβροχη. Εξαιρετική ποιότητα.

63223

50 ml

Blister (x12)

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 g

Blister (x6)
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UHU® ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Ο συλλέκτης υγρασίας UHU® απορροφά το πλεόνασμα υγρασίας από την ατμόσφαιρα μέχρι η υγρασία δωματίου να φτάσει τα φυσιολογικά επίπεδα.
Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Προστατεύει από το σχηματισμό μούχλας, μυκητών, διάβρωσης και μπαγιάτικων
οσμών. Ιδανικό για χώρους όπως κελάρια, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες, υπόγεια, δωμάτια, γκαράζ,
εξοχικά σκάφη, τροχόσπιτα κ.α. Οι συλλέκτες των 40 g λειτουργούν και σαν αρωματικά χώρου και διατίθενται 4 αρώματα:
Ροδάκινο/Μάνγκο, Πεύκο, Λεβάντα, Βανίλια.

UHU® ΣΥΛΛΈΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συσκευή 450 gr
Συσκευή 1000 gr
Συσκευή 40 gr (Ροδάκινο / Μάγκο)
Συσκευή 40 gr (Πεύκο)
Συσκευή 40 gr (Βανίλια)
Συσκευή 40 gr (Λεβάντα)

UHU® ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανταλλακτικό 450 gr
Ανταλλακτικό 450 gr με άρωμα Λεβάντα
Ανταλλακτικό 1000 gr
Ανταλλακτικοί Κρύσταλλοι Χύμα
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

38401 / 36048
38414 / 36019
38432 / 36244
38437 / 36259
38451 / 36348
38456 / 36208

ΚΩΔΙΚΟΣ
36187
17420 / 35942
38417 / 36143
20095

450gr
1000gr
40gr
40gr
40gr
40gr

Koυτί (x6)
Koυτί (x6)
Koυτί (x12)
Koυτί (x12)
Koυτί (x12)
Koυτί (x12)

ΠΕΡΙΕΧ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
450gr
450gr
1000gr
2,5 kgr

Koυτί (x12)
Koυτί (x12)
Koυτί (x12)
Koυτί (x3)

UHU® COMPACT
Συλλέκτες υγρασίας μιας χρήσης ιδανικός για μικρούς χώρους (όπως ντουλάπα, συρτάρια, μπαούλα, αυτοκίνητο,
τροχόσπιτο κλπ) . Οι κρύσταλλοι στην σακούλα απορροφούν το πλεόνασμα υγρασίας του αέρα ενώ φουσκώνουν
σταδιακά και μετατρέπονται σε παχύ gel. Χαρίζουν φρεσκάδα και άρωμα στις κλειστές περιοχές. Η επαναστατική
τεχνολογία που δεν στάζει, δεν υπάρχει διαρροή , δεν χρειάζεται συσκευή καθώς διαθέτει και κρεμάστρα ώστε να
μπορεί να κρεμασθεί μέσα στην ντουλάπα.

UHU® ΣΥΛΛΈΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΑMBIANCE

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

35996
35991
35987
35982

2 x 50gr
100gr
2 x 50gr
100gr

ΑΡΩΜΑ
Λεβάντα
Λεβάντα
Ουδέτερο
Ουδέτερο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Koυτί (x12)
Koυτί (x12)
Koυτί (x12)
Koυτί (x12)

AMBIANCE ΣΥΣΚΕΥΈΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
21039
21045
21049

ΠΕΡΙΕΧ.

ΑΡΩΜΑ

500gr
100gr
100gr

Ουδέτερο
Blue Sky
Spring

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Koυτί (x4)
Koυτί (x6)
Koυτί (x6)

AMBIANCE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧ.

21057
21061
21061
21069
21071

2x500 gr
2x500 g
2x500 gr
2x100 gr
2x100 gr

ΑΡΩΜΑ
Ουδέτερο
Blue Sky
Spring
Blue Sky
Spring

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Koυτί (x6)
Koυτί (x6)
Koυτί (x6)
Koυτί (x6)
Koυτί (x6)
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ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ ΣΠΡΈΥ & ΑΦΡΌI
MILDEW REMOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ

Καταστρέφει την μούχλα, τα
άλγη και τα βρύα σε υγρά μέρη,
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.
Καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά.
Δεν χρειάζεται τρίψιμο μετά την
εφαρμογή.
Διαθέτει επιλογή σπρέι για μεγάλες επιφάνειες και αφρού για
δυσπρόσιτα σημεία όπου η μούχλα επιμένει.

BISON PROTECTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ

Νέο επαναστατικό προϊόν που
προστατεύει από την δημιουργία μούχλας. Υγρό εμποτισμού
για σχεδόν όλες τις πορώδης
επιφάνειες όπως ταπετσαρίες,
βαμένους τοίχους, οροφές, πλακάκια, αρμούς, γύψο / στόκο,
τούβλο, ασβεστόλιθο, γυψοσανίδες και ξύλο όπου δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που
εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας
και μυκητών για έως και 2 χρόνια με σωστή χρήση.
Το προϊόν δεν δρα σε μη πορώδης επιφάνειες καθώς και σε
υφάσματα, δέρμα, πλαστικό και
γυαλί.
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20685

25473

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

Koυτί (x12)

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

Koυτί (x6)

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
41782

ΚΩΔΙΚΟΣ
6501858

ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
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ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

UHU® – BISON HELLAS Ε.Π.Ε
Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα T.K. 11528
Τηλ.: 210 4897897 / Fax : 210 4897850
www.uhu.com - www.airmax.com.gr
mailuhu@uhubison.boltongroup.gr
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