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אריזות למוצרים
הערותכמות במשטחכמות בקרטוןאריזהמוצרקבוצה

טיט צמנטי 
דבקי אריחים 
פריימר לריצוף

56 שקים במשטח-שק 30 ק"ג 200, 290

80 שקים במשטח-שק 20 ק"ג 205, 220, 280

36 פחים במשטח-פח 22 ק"ג 210

64/80 שקים במשטח-שק 25 ק"ג 230, 235, 240

64 שקים במשטח-שק 25 ק"ג250, 260

סט A 1 ק"ג + B 1 ק"ג-6 סטיםסט 2 ק"ג פקס 25

50 קרטונים במשטח20 יח' בקרטוןשקית 1 ק"ג300 אקריליתרובה וכוחלה

40 קרטונים במשטח5 יח' בקרטוןשקית 5 ק"ג300 אקרילית

80 שקים במשטח-שק 20 ק"ג300 אקרילית

סט A 2.5 ק"ג + B 2.5 ק"ג--סט 5 ק"ג301 אפוקסית
64 שקים במשטח-שק 25 ק"ג302 כוחלה

64 שקים במשטח-שק 25 ק"ג606, 608איטום צמנטי

100 קרטונים במשטח25 יח' בקרטוןתרמיל 700מוצרי איטום

100 קרטונים במשטח25 יח' בקרטוןתרמיל701

100 קרטונים במשטח25 יח' בקרטוןתרמיל702

100 קרטונים במשטח25 יח' בקרטוןתרמיל 300 מ"ל703

100 קרטונים במשטח20 יח' בקרטוןשרוול 600 מ"ל703

36 יח' במשטח-פח 18 ק"ג 704
-4 יח' בקרטוןגלון 6 ק"ג 670 מאריס

36 יח' במשטח-פח 25 ק"ג
יריעות ביטומניות

A.P.P / S.B.S
20 יח' במשטח4 מ"מ גליל 10 מ"ר

20 יח' במשטח5 מ"מ גליל 7.5 מ"ר
-10 יח' בקרטוןסט 1 ק"גאקווה פריימר מאריס

סט דו רכיבי 4A+B יח' בקרטוןסט 4 ק"ג 
סט דו רכיבי 4A+B יח' בקרטוןגלון 6 ק"ג250 מאריס

36 יח' במשטח-פח 18 ק"ג
גלון 5 ק"ג400 מאר

פח 10 ק"ג

צבעים שליכט 
וציפויים

מורבונדראול
מורסיד, מורקריל

60 יח' במשטח-גלון 5 ליטר

36 יח' במשטח-פח 18 ליטר

36 יח' במשטח-פח 25 ק"ג מורשליכט אקרילי 

36 יח' במשטח-פח 16 ליטריסוד אקרילי לשליכט

-2 יח' בקרטוןגלון 3.78 ליטר760 אפוקסי שילד
-10 יח' בקרטוןגלון 1 ק"ג 770 מאריס סילר מבריק

-4 יח' בקרטוןגלון 4 ק"ג 

--פח 10 ק"ג 
-10 יח' בקרטוןגלון 1 ק"ג 800 מאריס סילר מאט

-4 יח' בקרטוןגלון 4 ק"ג 

--פח 12 ק"ג 
-35 יח' בקרטוןמרסס 250 מ"לננו וולסטון - 10/20

-12 יח' בקרטוןמרסס 750 מ"ל
--גלון 3.78 ליטרננו פלור סטון - 44

--פח 18 ליטר

40 קרטונים במשטח24 יח' בקרטוןשקית 1 ק"ג גבס לבןגבס ומלט

40 קרטונים במשטח24 יח' בקרטוןשקית 1 ק"ג מלט לבן

40 קרטונים במשטח12 יח' בקרטוןשקית 2 ק"ג מלט אפור


