
KLEJE I AKCESORIA KLEJĄCE

DOM I BIURO



BLU TACK 
MASA PLASTYCZNA KLEJĄCA
Masa Blu Tack to doskonała alternatywa dla taśmy samoprzylepnej, 
kleju czy pinezek. Uniwersalna, do wielokrotnego użycia, niebrudząca 
i bezpieczna. Doskonale sprawdzi się w domu, biurze i szkole. 

• Do mocowania arkuszy na ścianach oraz tablicach podczas szkoleń; 

plakatów, zdjęć, dekoracji na oknach, ścianach, drzwiach, wszelkich 
niechłonnych powierzchniach

• Doskonała do prac plastycznych, np. do przygotowania kartek okolicz-

• Zabezpiecza luźne elementy przed przesuwaniem, porządkuje poplą-
tane kable

• Czyści ubrania, meble czy klawiaturę z sierści, włókien i okruchów
• Unieruchamia telefon czy nawigację na kokpicie samochodu

Zawartość:
  45 g, 85 g 
Kolor:
  Biały
  Niebieski

FOAM PADS 
DWUSTRONNA TAŚMA PIANKOWA KLEJĄCA
Foam Pads to dwustronnie klejące „poduszeczki” gotowej taśmy 
piankowej, które pozwalają uzyskać efekt przestrzenny 3D.

• Przyklejają się do większości płaskich powierzchni, nawet tak          
trudnych do sklejenia jak polietylen

• Doskonałe do prac artystycznych i rękodzieła, scrapbookingu, tworze-
nia kartek, kolaży, decoupage’u oraz modelarstwa, projektów szkolnych

• Doskonałe do przyklejania elementów dekoracyjnych oraz do moco-
wania tabliczek informacyjnych

Ilość:
  414 szt. 
Kolor:
  Biały



GLU DOTS EXTRA STRONG 
DWUSTRONNE KROPELKI KLEJĄCE
Glu Dots to dwustronne, przezroczyste, super mocne kropelki klejące. 
Są bezpieczne i proste w użyciu. Mogą zastąpić inne sposoby klejenia, 
takie jak brudzący klej w płynie czy sztyfcie, taśmę samoprzylepną, 
pistolet ręczny z termotopliwym klejem.

• Dyskretne łączenie wszędzie tam, gdzie nie chcemy, aby było widać 
klej, taśmę itp.

• Odpowiednie do wielu rodzajów powierzchni, takich jak: papier, 
drewno, plastik, metal, szkło oraz podłoża malowane

• Doskonałe do pakowania prezentów, wklejania zdjęć do albumów,     
rękodzieła, np. decoupage'u, scrapbookingu, prac plastycznych      
i artystycznych

• Nie zawierają kwasów oraz ligniny

• Nie żółkną

Ilość:
  64 szt. 
Kolor:
  Bezbarwny

ALL PURPOSE CLEAR 
SUPERMOCNY KLEJ UNIWERSALNY
All Purpose jest klejem przezroczystym, szybkoschnącym, tworzą-
cym wiązanie odporne na wodę.

• Z łatwością łączy: elementy ceramiczne, metalowe, ze skóry,  

• Doskonale sprawdza się w dziedzinie domowych napraw  
i rękodzieła

Pojemność:
  20 ml 
Kolor:
  Bezbarwny 



FAST TAK 
KLEJ KONTAKTOWY W SPRAYU
Fast Tak jest niezastąpionym klejem w dziedzinie drobnych napraw 
domowych  i w rękodziele.

• Doskonała początkowa siła wiązania
• Wygodna w użyciu ruchoma dysza kierunkowa
• Przeznaczony do łączenia wielu materiałów, m.in. metali, sztywnego     

plastiku, drewna, betonu, kamienia, płótna, tkanin, tektury, papieru, 
gumy oraz pianki elastycznej, korka i skóry

• Nadaje się w szczególności do podłóg i mebli (np. płytek 
dywanowych, krzeseł)

Pojemność:
  500 ml 
Kolor:
  Bezbarwny 


