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PRESTO
KITI IN POLNILA

POSEBNI NAMENI

AluminiJ kit 
Za zapolnitev 
večjih površin.
Št.: 600351, 250g 
Št.: 600375, 1000g

Kit za plastiko
Za premostitev majhnih in srednje 
velikih poškodb na skoraj vseh vrstah 
plastike na vozilih.
Št.: 601460, 250g

Št.: 601491, 1000g

LUKNJE
večje od 12mm

poliester set presto
Smola, trdilec, steklena vlakna
600412, 250g

Item no 600511, 1000g

LUKNJE
manjše od 12mm

POLNILO/KIT

Kit z vlakni
Št.: 601013, 250g 
Št.: 601112, 1000g

Karoserijski kit 
Št.: 600054, 250g 
Št.: 833113, 500g 
Št.: 600115, 1000g 
Št.: 600214, 2000g 
Št.: 600313, 6000g

Multi kit presto   
Št.: 602034, 1000g 
Št.: 602058, 2500g

KITI  IN POLNILA

Kit supersoft presto 

Št.:318832, 2000g 

Št.:318849, 2000g

KITI ZA POPRAVILO
ODLIČNA REŠITEV ZA VSAK IZZIV
Kit za les
Kit za les je namenjen trajnemu popravilu pokodb na lesenih izdelkih. Zapolni in izravna vdrtine in luknje na vseh vrstah 
lesa. Celo tečaji na vratih se lahko trajno popravijo s tem kitom.
Lastnosti izdelka
·  Enostavna uporaba · Visoka elastičnost · Odličen oprijem · Enostavno brušenje, tudi po daljšem obdobju · Odporen na 
šibke kisline, šibke luge, goriva, topila, vodo in sol za odmrzovanje  · Strjen material odpoten na temp: 120°C · Čas 
strjevanja pri20°C:  4–5 minut · Brusi se po cca 20–30 minutah
·

Opis izdelka Vsebina Sevilka Barva EAN PU

Kit za les 250g 604423 svetlo rjav 6

Kit za les 250g 604409 srednje srjav 6

Kit za les 250g 604416 temno rjav 6
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PRESTO
KITI IN POLNILA

VISOKO-KVALITETNI KITI - POLNILA
Rešujejo težave v industriji, delavnicah, obrti ter doma.

Polnilo/kit za lopatico
Dvo-komponentni poliestrski kit. Srednje elastičen za različne namene in materiale.

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Kit/polnilo 250g 60005 oker 6

Kit z vlakni

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

250g 601013 sivo-zelena 6

1000g 601112 6

Opisa Vsebina Št.: Barva EAN PU

Alu -kit 250g 600351 svetlo-siva 6

1000g 600375 6

Dvo-komponentni poliestrski kit, ki vsebuje steklena vlakna.

Lastnosti:
Brusi se po 20-30 min. Dodatek trdilca 2-4%. Odporen na kisline, luge, topila, goriva. Temperaturna odpornost 
strjenega kita do 120°C.
Področja uporabe:
Za zapolnitev perforacij do 12mm. Za kovino, les, beton in večino plastik.

Aluminij kit
presto aluminij kit je dvo-komponentno poliestrsko kovinsko polnilo. Mešanica elastične , zelo reaktivne amino 
pospešene poliestrske smole z raznimi mineralnimi, ekološko neoporečnimi polnili in pigmenti aluminija.
Lastnosti:
- Se enostavno brusi- Dober oprijem tudi na vertikalnih površinah. - Najboljši rezultati pri delovni temperaturi
med 15-20°C.  - Enostaven za uporabo.
Področja uporabe:
Sektor motornih vozila, strojništvo, hobi (kovina, les, beton). Alu kit se lahko uporablja za večje površine

Lastnosti:
Brusi se po 20-30 min. Dodatek trdilca 2-4%. Odporen na kisline, luge, topila, goriva. Temperaturna 
odpornost strjenega kita do 120°C.
Področja uporabe:
Sektor motornih vozila, gradbeništvo, strojništvo, hobi (kovina, les, beton), vstavljanje vijakov...

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

250g 601460 črna 6

1000g 601491 črna 6

Kit za plastiko
presto kit za plastiko je dvo-komponentno črno poliestrsko polnilo. Mešanica elastične , zelo reaktivne amino 
pospešene poliestrske smole z raznimi mineralnimi, ekološko neoporečnimi polnili .
Lastnosti:
- Enostaven za uporabo.- Visoka elastičnost.- Zelo dober oprijem. - Ne vsebuje azbesta in silikonov- Odporen

na šibke kisline in baze, pogonska goriva, topila, sol
Področja uporabe:
Za polnjenje razpok in ostalih poškodb na plastičnih delih. Uporabiti se da tudi na lesu, jeklu in betonu.

Kit z vlakni

Kit z vlakni sivo-zelena

Alu -kit svetlo-siva

Kit za plastiko

Kit za plastiko
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PRESTO
KITI IN POLNILA

Plastic fi ller

Poliester set za popravilo

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Set za popravilo 250g 600412 rumenkasta 6

1000g 600511 6

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Poliestrska smola 250g 600429 6

1000g 600528 6

presto Set za popravilo vsebuje nepospešeno, elastično poliestrsko smolo, trdilec in tkanino iz steklenih vlaken.
Za premostitev večjih lukenj, področij, ki so prerjavela in ostalih poškodovanih delov.

Lastnosti:
- Enostavna uporaba- Visoka elastičnost.- Zelo dober oprijem - Enostavno brušenje tudi po daljšem času.
- Odporen na šibke kisline, luge, goriva, topila, soli.

Področja uporabe:
Kalupi, modeliranje, industrija (tesnenje napeljav, cevi, kotlov, plovil...)

Poliestrska smola
presto nepospešena, elastična poliestrska smola se lahko uporablja na skoraj vseh kovinskih površinah.V 
kombinaciji s tkanino iz steklenih vlaken za premostitev večjih lukenj, področij, ki so prerjavela.

Lastnosti:

- Enostavna uporaba- Visoka elastičnost.- Zelo dober oprijem - Enostavno brušenje tudi po daljšem času.
- Odporen na šibke kisline, luge, goriva, topila, soli.

Področja uporabe:
Kalupi, modeliranje, industrija (tesnenje napeljav, cevi, kotlov, plovil...)

Steklena vlakna
Presto materiali s steklenimi vlakni so dostopni kot mreža, volna ali tkanina v različnih 
dimenzijah. za premostitev večjih lukenj v kombinaciji s poliestrsko smolo.
Področja uporabe:
Popravilo vozil, ladjedelništvo, modeliranje, domača opravila.

Opis Št.: PU

Mreža, 0.5m2  in 1.0m2 600702 6600719

600740 6600764

600788 6600795

Volna, 0.5m2  in 1.0m2

Tkanina, 0.5m2  in 1.0m2

Št.:

Set za popravilo rumenkasta

rumenkasta

rumenkastaPoliestrska smola
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PRESTO
KITI IN POLNILA

* 500g: Smola 313g/Trdilec 188g; 1000g: Smola 625g/Trdilec 375g

Tekoča kovina

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Epoksi smola 500g* 600579 Smola: prozorna
Trdilec: prozorno rumenkast

6

1000g* 600593 4

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Tekoča kovina 125g * 603901 12

EPOKSI IZDELKI
Vsestranski izdelki za vodotesna popravila. 

Epoksi smola
presto epoksi smola je 2-komponentna prozorna smola, ki ne vsebuje topil. Za popravila, barvanje, lameliranje, 
fugiranje.
Lastnosti:
Utrdi podlage, ki so izpostavljene zraku, brez občutka lepljivosti. Velika moč, izredna povezovalna moč, zelo 

vodoodbojna, minimalno krčenje pri strjevanju, brez topil in zato zelo malo vonja. Odporna na šibke kisline in 
luge, soli, goriva, maščobe in olja. Lahko uporabljamo tudi pri relativno nizkih temperaturah (10°C).
Področja uporabe:
Popravilo vozil, ladjedelništvo, modeliranje, domača opravila.

presto tekoča kovina je dvo komponentna masa za popravila in lepljenje na osnovi epoksi smole. Ne vsebuje 
topil. Izdelek zapolni, lepi in tesni različne materiale kot je npr. železo in ne-železovi materiali. 
Kot polnilo:
Primerno za vse vrste kovin, odlitke, les, keramiko in beton. Razširite razpoke, kjer je to mogoče v obliki V in 
napolnite z tekočo kovino. Neenakomerne in tanke luknje razširite do dvojnega premera in jih zapolnite s 
kovino.
Kot lepilo:
Lepljiva kovina lahko lepi čvrsto in trajno enake kot tudi različne materiale. Tudi takšne, ki drugače s težavo ali 
pa sploh ne držijo skupaj (železo, aluminij, svinec, jeklo, les in azbestni cement).
Kot tesnilo/utrjevalec:
Za poškodovane cevi v kombinaciji s primernim materialom za prekrivanje poškodb. Nanesite tekočo kovino 
na material in uporabite kot povoj. Strjeni material preko 5 mm debeline lahko obdelujemo kot kovine. Lahko 
ga vrtamo, nazobčamo, vijačimo...

Set za popravilo plastike

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Set za popravilo plastike 30 ml 189975 črna 12

presto  2-komponentni set za popravilo plastike omogoča hiter oprijem na večino vrst plastike.
Še posebej primeren za ličarje. 
Set vsebuje lepilo za popravilo, vlakna za premostitev lukenj in plastično lopatico za optimalen nanos lepila. 
Lastnosti: - lepilo- strokovna popravila avtomobilskih delov, plastičnih delov- epoksi kvaliteta- hitro-sušeč - 
enostavno za uporabo v 2-komponentni embalaži - kartuša se da zapreti.

Epoksi smola Smola: prozorna
Trdilec: prozorno rumenkast

6
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Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Multi-kit 1000g 602034 oker 6

2500g 602058 oker 4

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

1800g 602249 zelena 4

KITI ZA PROFESIONALNO RABO
Za zahtevne uporabnike. 

prestolith pro MULTI kit
presto z kit MULTI zapolnjuje luknje in neravnine na avtomobilski karoseriji in metalnih površinah 
ter pri restavriranju lesa in betonskih površin. 

Lastnosti:
enostavno delo.- visoka  elastičnos - dober oprijem. - enakomeren in brez por razširljiv na večje 
površine.- enostaven za brušenje tudi po daljšem času - stabilen tudi pri uporabi na navpičnih 
površinah. - primeren tudi za popravilo emajlov. - odporen na šibke kisline in baze, pogonska goriva, 
topila, sol, barvne kovine, aluminij...
Področja uporabe:
Osebna vozila, popravila karoserije, strojništvo-kovina, les, beton, s steklenimi vlakni utrjena plastika.

prestolith pro kit z vlakni
presto profesionalni kit z vlakni je 2-komponentni poliestrski kit za zapolnitev luknjic na 
karoseriji.Tudi za neravnine in prerjavele dele. Zapolnimo luknje do 12mm.
 Lastnosti:
- brez azbesta in silikonov - Prebrusi se po cca. 20min.-Odporen na šibke kisline in luge, topila, vlago
in soli - Temperaturno odporen do 120°C
Področja uporabe:
Osebna vozila, popravila karoserije, strojništvo-kovina, les, beton, s steklenimi vlakni utrjena plastika.

prestolith pro kit supersoft
Super-mehki PE kit za profesionalno uporabo, za polnjenje in natančno brušenje v enem delovnem 
ciklu. Zelo dober oprijem na kovino (jekleno pločevino, cink, aluminij) in nekatere vrste plastike.  
Lastnosti:
- Enostaven za uporabo in neporozen - Dober oprijem tudi na vertikalnih površinah - Združljiv z
vsemi običajnimi sistemi emajla - Najboljši rezultati pri delovni temperaturi med 15-20°C.
Področja uporabe:
Osebna vozila, popravila karoserije, strojništvo-kovina, les, beton, s steklenimi vlakni utrjena plastika.

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Universal pro fi ller 3 kg 854958 oker 6

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

2 kg 318849 oker 4

1 kg 318832 oker 6

prestolith pro univerzalni kit - kartuša
presto univerzalni v kartuši  kit  zapolnjuje luknje in neravnine na avtomobilski karoseriji in 
metalnih površinah ter pri restavriranju lesa in betonskih površin.  Še posebej uporaben z 
dozirnikom, ki natančo odmeri določeno količino trdilca, za potrebovano količino kita.
Področja uporabe:
Osebna vozila, popravila karoserije, strojništvo-kovina, les, beton, s steklenimi vlakni utrjena plastika.

PRESTO
KITI IN POLNILA

Multi-kit 

Kit z vlakni 

Kit supersoft

Kit supersoft
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Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Tuba 25g 25g 600177 rdeča 1

Tuba 25g 25g 784866 bela 1

Tuba70g 70g 499191 rdeča 1

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Lopatica PVC enojna 600139 1

Set 4 kosi 600238 1

Lopatica kovinska 701832 1

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Antikoroziv stop - tekočina 100 ml 603079 12

250 ml 603086 6

Epoksi Antikoroziv sprej 150 ml 232992 6

400 ml 289989 6

ZAŠČITA PROTI KOROZIJI
Pretvornik rje - Antikoroziv stop
presto pretvornik rje v tekočini je organski pretvornik, ki prepreči in ustavi proces rjavenja. Ko poteče 
reakcijski čas, tvori popolno premostitev med podlago in procesi barvanja. 

presto epoksi pretvornik rje v spreju je hkrati tudi primer (temelj) v enem koraku. Kot temelj na rjaveči 
podlagi, sprej tvori osnovo za dolgotrajno zaščito za nadaljnje barvanje.

Lastnosti:
- Zanesljiva zaščita proti rji (koroziji) - Ustvari popoln film - Zračno sušeč - Zelo dober oprijem  Enostaven
nanos - Kompatibilen z vsemi kiti in laki (brez nitra) - Za barvanje z 2k barvami.   Odporno na topila.  - Ne
vsebuje težkih kovin.  - Nima močnega vonja.

presto trdilci so primerni za vse vrste presto poliestrskih kitov.

Reakcijski čas: 4 minute

Lopatice za kit
Za profesionalen nanos vseh vrst kitov.
- Plastična posamezno (115 x 78mm)
- Plastične set (50, 73, 98mm s širino 115mm)
- Kovinske set iz kaljenega jekla z plastičnim kislino-odpornim držalom (širine 50, 80, 100, 120mm)

DODATKI
Trdilec za kit

PRESTO
ZAŠČITA PROTI KOROZIJI

0202

01

PRESTO
KITI IN POLNILA

Lopatica PVC

Set 4 kosi

Antikoroziv stop - tekočina

Epoksi Antikoroziv sprej

8



SPREJI ZA POSEBNE NAMENE

400 ml 308127 siva 6

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Primer za plastiko 400 ml 308066 prozorna 6

PRESTOPRESTO
SPREJI ZA POSEBNE NAMENE

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Cink Alu sprej 400 ml 795664 srebrna metalik 6

Kit za brizganje v spreju
Kakovosten akrilni kit v spreju hitro in učinkovito zapre in pokrije neravnine, praske, sledi brušenja... 
Rezultat je popolnoma gladka površina za naknadno barvanje.
Lastnosti:- Visoko-kakovosten akrilni kit v spreju.- Nanese se lahko v več slojih - Odličen oprijem.
- Visoka polnilna moč - Lahek za brušenje po zelo kratkem času sušenja. - Stabilen tudi pri večjih
debelinah. - Dobra odpornost na vodo. - Enostaven za pršenje. - Odlična protikorozijska zaščita.
- Dober pretok, gladka površina.

Področja uporabe:
Mehanične delavnice in domača raba. Za kovinske in lesene površine.

Primer za plastiko v spreju
Prozorni povezovalni sloj (temelj) pri barvanju plastike.
Lastnosti:-  - Hitro sušenje - Gladka površina - Za zunanjo in notranjo uporabo - Odporen na zunanje 
vplive - Uporaben na skoraj vseh vrstah plastike.
Področja uporabe:
Za hobi in domačo rabo. Za dekorativne namene. Za avtomobilske odbijače in druge plastične dele 
karoserije.

Cink Alu sprej
Cink alu temeljna barva za pocinkane površine, ki so bile poškodovane z varjenjem, brušenjem, 
vrtanjem, transportom... in rabijo popravilo ali adaptacijo barvnega odtenka.
Primerno tudi kot antikorozijska zaščita za kovinske površine. 
Lastnosti:-  - Ščiti pred rjo. - Temperaturno obstojen do 300°C. - Odporen na spremembe temperature.  
- Se lahko prebarva z akrilnimi, nitro in sintetičnimi barvami.

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Termo sprej 400 ml 428719 srebrna metalik 6

400 ml 428726 črna mat 6

400 ml 428733 rdeča mat 6

400 ml 428740 bela mat 6

Sprej za visoke temperature
Izjemno temperaturno obstojna barva v spreju v različnih odtenkih. Barva je na bazi silikonskih smol in 
je primerna tako za barvanje večjih površin kot manjših popravkov.
Lastnosti: Za vse materiale, ki so podvrženi ekstremno visokim temperaturam. Odvisno od odtenka 
barve, odporno do 600°C. Črna in srebrna do 600°C, bela do 500°C, rdeča do 250°C.
Področja uporabe: 
Radiatorji, peči, dimniške cevi, žari, grili, izpušni sistemi, kovinski deli podvrženi visokim temperaturam.
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Kit za brizganje

Termo sprej

Termo sprej

Termo sprej
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Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Primer 500 ml 428917 siva 6

Primer 500 ml 218200 bela 6

Primer 500 ml 218217 rdeča 6

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Rallye spray 500 ml 428955 črna mat 6

Rallye spray 500 ml 428948 črna sijaj 6

Rallye spray 500 ml 428962 bela sijaj 6

RALLYE SPREJI

Primer - temeljni sprej
Hitro-sušeča akrilna temeljna barva za profesionalno rabo. Primerno za zunanjo in notranjo rabo kot 
temelj.
Lastnosti:
 Izjemna pokrivnost. Hitro sušenje. Visoka odpornost na goriva. Izvrsten oprijem na kovino. 
Področja uporabe:Za kovino, les, papir, beton, steklo.

Rallye - sprej za platišča
Hitro-sušeča akrilna temeljna barva za profesionalno rabo. Primerno za zunanjo in notranjo rabo kot 
temelj.
Lastnosti:
 Izjemna pokrivnost. Hitro sušenje. Visoka odpornost na goriva. Izvrsten oprijem na kovino. 
Področja uporabe:Za kovino, les, papir, beton, steklo.

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Sprej za platišča 500 ml 428924 srebrna 6

500 ml 428931 zlata 6

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Prozorni sijajni lak 500 ml 428979 prozorna 6

Rallye - barvni spreji
Hitro-sušeča akrilna temeljna barva za profesionalno rabo. Primerno za zunanjo in notranjo rabo kot 
temelj.
Lastnosti:
 Izjemna pokrivnost. Hitro sušenje. Visoka odpornost na goriva. Izvrsten oprijem na kovino. 
Področja uporabe:Za kovino, les, papir, beton, steklo.

Rallye - sprej lak sijajni
Hitro-sušeča akrilna temeljna barva za profesionalno rabo. Primerno za zunanjo in notranjo rabo kot 
temelj.
Lastnosti:
 Izjemna pokrivnost. Hitro sušenje. Visoka odpornost na goriva. Izvrsten oprijem na kovino. 
Področja uporabe:Za kovino, les, papir, beton, steklo.

PRESTOPRESTO
RALLYE SPREJI 

Sprej za platišča

10
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PRESTO
SPECIALNI IZDELKI

SPECIALNI IZDELKI
Set za obnovo žarometov
Napravite vaše stare, zamegljene in porumenele žaromete spet kot nove. Z uporabo seta bodo vaši 
žarometi ponovno prozorni kot so bili.
Lastnosti: Izboljša vidljivost in poveča stopnjo varnosti pri nočni vožnji. Odstrani praske. Enostaven za 
uporabo. Vključuje tudi UV zaščito. 
Vsebuje: Polirno pasto, Uv zaščito, polirno krpo, blok za brušenje ter posebne brusne papirje.

Opis Št.: EAN PU

Set za obnovo žarometov 365171 1

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Pasta za montažo izpuhov 170 g tuba 603123 12

Set za popravilo izpuhov 200 g set* 603109 12

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Bakrena pasta 100 ml 266874 zlata 12

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Staubfi x uni Plastična vrečka s krpo 610022 5

Pasta za montažo izpuhov/set za popravilo izpuhov
Pasta za montažo izpuhov je kitu podobna pasta, ki temelji na vodnem steklu in zatesni spoje na izpušnih 
sistemih.Set za popravilo izpuhov je kitu podobna pasta za zapolnjevanje in popravilo lukenj in razpok na 
izpušnih sistemih.
Lastnosti:  Temno sive barve. Brez vonja. 

Bakreno mazivo - pasta
Bakreno mazivo je mehka pasta za mazanje delov, ki so podvrženi visokim temperaturam, visokim tlačnim 
obremenitvam in drugim agresivnim vplivom. Deluje kot pasta proti sprejemanju in kot lubrikant.

Lastnosti:  Ni električno prevodna. Uporabna pri temperaturah od -30 do +1100°C.

Protiprašna krpa
Lastnosti:  Idealna krpa, ki veže prah za popolno barvanje. Popolnoma neškodljiva impregnacija. 
Garantirano brez silikonov. Se ne izsuši.
Področja uporabe: 
Primerno za vse vrste barv

11

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Polirna pasta 80g, 70ml 12

Polirna pasta presto
Za odstranjevanje meglic spreja, osvežitev starejših, matiranih barv.  Primerno tudi za kovinske (metalne) barve.
Lastnosti: Odstranjuje manjše praske. Ne vsebuje silikonov.
Področja uporabe: Avtomobili, kolesa, kolesa z motorjem, ostale barvane površine.

603192
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PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Odstranjevalec nalepk 150 ml 384257 12

500 ml 365638 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

500 ml 306185 6

600 ml 307287 6

Čistilo zavor (sod) 5 lit 313127 1

20 lit 313134 1

60 lit 313141 1

Drain cock (accessory for barrel) / 320026 1

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Čistilo DFP filtra 400 ml 416613 6

Čistilo DPF fitra

Učinkovito čistilo za dizelske partikel filtre, za čiščenje karbonskih in pepelnatih ostankov v filtru 
brez odstranjevanja filtra.
Lastnosti: Produkt ima hiter učinek in ni koroziven. Ne vsebuje topil in ni vnetljiv.
 Izjemna pokrivnost. Hitro sušenje. Visoka odpornost na goriva. Izvrsten oprijem na kovino. 
Področja uporabe: Za vse vrste dizelskih partikel filtrov. 

TEHNIČNI SPREJI
ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
Izdelki za učinkovito čiščenje in razmaščevanje

Odstranjevalec nalepk
Hitro in enostavno odstranjevanje nalepk in ostankov lepilaiz kovine, stekla, lesa, kamna in 
nekaterih vrst plastike.
Lastnosti:
Nežen do materialov. - Ne pušča ostankov - Ne-koroziven - Zelo učinkovit.
Področja uporabe:
Idealno za okna in barvane površine. Za uporabo pri avtomobilih in v gospodinjstvu.

Čistilo zavor 
Za hladno razmaščevanje zavor, motorjev, in delov sklopke. Za boljše rezultate čiščenje z 
visokim pritiskom.
Lastnosti:   - Visoka topilna moč- Ne vsebuje acetona - Ne vsebuje aromatskih spojin - Ne pušča 
ostankov - Varen za uporabo na tesnilih in zavornih ceveh. - Zelo močen razmaščevalec, 
Vodoodbojen. Mehanično čisti s koncentriranim curkom pod pritiskom. - Ne vsebuje kloriranih 
ogljikovodikov - Se hitro suši - Antikoroziven
Področja uporabe: Čisti olja, maščobe, umazanijo, zavorno tekočino iz zavornih bobnov, diskov, 
valjev, delov sklopke...Preprečuje škripanje zavor in temeljito čisti motorje, stroje in druge dele 
in ne pušča sledi. Odstranjuje celo kisline.

Čistilo zavor

Odstranjevalec nalepk

Čistilo zavor

Čistilo zavor (sod)

Čistilo zavor (sod)

12
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Products for effective cleaning and degreasing.

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Zrak v spreju 400 ml 258312 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Osvežilec notranjosti - jabolko 150 ml 157134 12

150 ml 157097 12

150 ml 157110 12

150 ml 157127 12

150 ml 157103 12

150 ml 408816 12

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Čistilo klime 400 ml 215995 6

Čistilo prahu - zrak pod pritiskom
Z lahkoto odstranjuje prah in umazanijo  na težko dostopnih mestih.
Lastnosti:   - zelo učinkovit- ne pušča ostankov - brez vonja- močan z usmerjenim curkom 
Področja uporabe: - na avdio in video opremi - urah - kamerah - tipkovnicah - računalnikih - 
vezjih vseh vrst - ventilatorjih in zračnikih

Osvežilo klime
Učinkovit sprej za sveženje zraka  klimatskih naprav in prezračevalnih sestemov v avtomobilih. 
Na voljo z vonjem jabolka, sivke, limone, pomaranče in zmesi dišav.
Lastnosti:    - Prižgite avtomobil ter vklopite klimo in zračenje na maksimum. - Prižgite 
notranje kroženje zraka - Sovoznikov sedež in naslonjalo prestavite naprej in v pokončen 
položaj. - Sprej postavite za sovoznikov sedež in ga sprožite (enkrat pritisnite), zapustite 
avtomobil ter zaprite vrata.  
Področja uporabe:  V osebnih avtomobilih, tovornjakih, avtobusih in kombijih. Primerno tudi 
kot osvežilec v stanovanju.

Čistilo klime
Učinkovita pena za čiščenje klimatskih sistemov v avtomobilih. Priložena cevka v pokrovu. 
Lastnosti: 
Pusti prijeten vonj in dolgotrajno svežino.
Področja uporabe:  
V osebnih avtomobilih, tovornjakih, avtobusih in kombijih. 

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI

Osvežilec notranjosti - lavanda

Osvežilec notranjosti - limona

Osvežilec notranjosti - pomaranča

Osvežilec notranjosti - zmes dišav

Osvežilec notranjosti -nov avto
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Opis Vsebina Št.: EAN PU

Čistilo kontaktov 400 ml 306192 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Čistilo motorja 400 ml 306208 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Čistilo oljnih madežev 400 ml 157172 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Čistilo katrana in smole 400 ml 306215 6

Čistilo katrana in smole 150 ml 429934 12

Čistilo kontaktov
Čistilo visoke kakovosti, ki zagotavlja dolgotrajno prevodnost kontaktov pri električnih napeljavah. Lastnosti:
Ne pušča ostankov - Odstranjuje umazanijo in rjo - Odbija vlago - Zaščiti pred rjo - Odličen oprijem - S 
posebno cevko dosežemo tudi težko dosegljive predele.
Področja uporabe:
Uporabimo ga lahko na električnih vezjih in napeljavah v avtomobilih, motornih kolesih, zabavni elektroniki...

Čistilo oljnih madežev
Učinkovito in enostavno odstranjevanje oljnih madežev. Preprosto nanesite na madež in počakajte, da reagira 
in se posuši.
Lastnosti: - visoka topilna moč in vpojnost - učinkovitost - enostaven nanos z navpično postavitvijo doze - 
neposreden curek - za vse vpojne in ne-vpojne površine.
Področja uporabe:  
Beton, kamen, asfalt, klinker, keramika, opeka, estrih... Še posebej primerna za čiščenje tal v delavnicah.

Čistilo katrana in smole
presto odstranjevalec katrana in smole nežno in zanesljivo odstranjuje katran, bitumen, olja, maščobe in voske 
z laka in kroma.
Lastnosti:
Ne škoduje barvi - Odstranjuje organsko umazanijo - Ne pušča madežev.
Področja uporabe:
Guma, kovina, železo, krom...

Čistilo motorja
Viso kvalitetno hitro-delujoče z veliko topilno močjo.
Lastnosti:
Učinkovito odstrani olja, maščobe, umazanijo in drugo umazanijo z motorjev in strojev. Umazanija se hitro 
raztopi in jo lahko speremo s čisto toplo vodo. 
Področja uporabe:
Pralni stroji, električno orodje, motorji mopedov in avtomobilov.

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI
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Products for cleaning and degreasing surfaces.

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Silikonski sprej 400 ml 306345 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Bela mast 400 ml 306352 6
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Opis Vsebina Št.: EAN PU

Zaščita klem 400 ml 157059 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Bakreno mazivo 400 ml 306383 6

PODMAZOVANJE
Visoko učinkovita maziva in masti.

Zaščita akumulatorskih klem in kontaktov
Zaščita akumulatorskih klem Presto ščiti električne kontakte in akumulatorske pole pred oksidacijo in korozijo. 

Lastnosti:Zagotavlja konstanten pretok elektrike in preprečuje prebijanje in padec napetosti. Podaljša 
življenjsko dobo akumulatorja in preprečuje poškodbe, ki jih lahko povzroča kislina. 
Področja uporabe: kleme akumulatorjev, ležišča baterij...

Silikonski sprej
Visoko kvalitetni lubrikant, za podmazovanje in zaščito PVC in umetnih mas brez puščanja madežev. 
Lastnosti:š čiti elektronske kontakte pred vlago in korozijo - preprečuje zmrzovanje, izsušitev in škripanje 
gumijastih in plastičnih delov - vodo-odbojnost - antistatičnost - odpornost na vremenske razmere - 
odpornost na šibke kisline - deluje pri temperaturah od -50°C do +200°C - ni strupeno - brezbarvno. 
Področja uporabe: za podmazovanje, ko je potreben prilagodljiv zaščitni film. Za podmazovanje različnih 
premičnih delov(izvlečna vodila, drsna vrata in okna, orodja, kolesa, kabli, svečke, varnostni pasovi...

Bela mast v spreju
Univerzalno mazivo s vsebnostjo PTFE in dobro antikorozijsko zaščito.
Lastnosti: - dobra prodorna moč - odlična mahanska in termo stabilnost - odličen oprijem - visoka stopnja 
viskoznosti. - odporno na vremenske vplive - odporno na šibke kisline in luge - ščiti pred kislinami in soljo - 
odbija vodo - preprečuje izrabo negovanih delov - Vsebuje PTFE - od -30°C do +180°C.
Področja uporabe: Avtomobili: tečaji vrat, ležaji, prestavna ročica, sklopka, deli ročne zavore, ključavnice, 
vzmeti, kroglični ležaji, rolerji...

Bakreno mazivo v spreju
Visokokvalitetno mazivo z visoko vsebino bakra, ki je posebej primerno za visoke temperature in visoki pritisk. 
Lastnosti: - Odporen na temp. od -40 – 250°C, pri največji  obremenitvi celo do 1100°C - odličen oprijem - 
dobra protikorozijska zaščita - preprečuje oksidacijo - odporen na kemične in vremenske spremembe - 
odpornost na slano vodo.
Področja uporabe: kontakti akumulatorja, deli zavor, tečaji in sklopke, svečke, stičišča izpušnih sistemov itn.

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI
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Opis Vsebina Št.: EAN PU

Sprej proti škripanju zavor 400 ml 157066 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Impregnacijski sprej 400 ml 334146 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

V-Belt sprej 400 ml 157042 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Sprej za kable 400 ml 6

Olajša vlečenje kablov in žic po inštalacijskih ceveh. Prepreči prelome, razpoke in stisnjenja kablov. 
Lastnosti: na osnovi silikona. - Omogoča lažje vstavljanje kablov v cevi - Zmanjšuje trenje - Ne poškoduje 
gume, plastike, tekstila in lakov - Ni agresiven za gradbene materiale - Se ne izsuši - Ni lepljiv.

Sprej za gladko drsenje kablov

NEGA IN ZAŠČITA

Sprej proti škripanju zavor
Preprečuje škripanje in cviljenje zavor. Zagotavlja varnejše zavorne sisteme.
Lastnosti: - Zelo dober oprijem - Preprečuje cviljenje zavor- Visoka termična stabilnost- Dobra zaščita 
proti koroziji- Odporno na kemikalije in vremenske vplive - Odporno na vodo, soli, šibke kisline in luge.
Področja uporabe:
Ker ne vsebuje kovin je primeren za lambda sonde. Uporablja se za ABS in ASR zavorne sisteme

Impregnacija v spreju
Za zaščito tekstila in usnja pred vlago in umazanijo. Tvori neviden zaščitni film, ki je vodo-odbojen a 
vseeno diha. Zelo učinkovito prepreči oprijem umazanije. 
Lastnosti:  - vodo-odbojno - Material diha - preprečuje oprijem umazanije - dolgotrajna zaščita - 
nevidno - ne vsebuje silikonov.
Področja uporabe:
Oblačila, obutev, šotorji, markize, oblazinjenja, prevleke...

Sprej za jermene V-belt
Učinkovito sredstvo za zaščito jermenov. Preprečuje in odpravlja zdrsavanje in cviljenje jermenov.
Lastnosti:  - odlična oprijemljivost - zaščita pred obrabo in trganjem - jermen je miren in ima daljšo 
življenjsko dobo - izboljša odpornost na učinke vremena - vsebuje tudi posebno šobo za težje 
dosegljiva področja.
Področja uporabe:
Za klinaste jermene. Ni primerno za zobate jermene in ploščate jermene.

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI

459658
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Care and protection products that preserve value.

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Kontakt sprej 400 ml 157141 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Sprej za kune 400 ml 803857 6
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Opis Vsebina Št.: EAN PU

Sprej za varjenje 300 ml 211898 6

Kontakt sprej
Zanesljiv način da se izognemo uporu kontaktov, izpadu toka in padcu napetosti na električnih napeljavah. 
Omogoča enakomeren tok.
Lastnosti:  - vodo-odbojno - Material diha - preprečuje oprijem umazanije - dolgotrajna zaščita - nevidno - ne 
vsebuje silikonov.
Področja uporabe:
Oblačila, obutev, šotorji, markize, oblazinjenja, prevleke...

Sprej za kune
Ščiti kable in žice pred kunami in drugimi glodalci. Tvori lepljiv zaščitni film, ki se ga kune izogibajo.
Lastnosti:  - odličen oprijem - dolgotrajna zaščita - Brez vonja- Odporen na ekstremne vremenske spremembe 
(-30°C do+250°C) - Odporen na učinke vremena, šibkih kislin in lugov.

Sprej za varjenje
Preprečuje da bi se delci od varjenja oprijeli površine na katero padejo.
Lastnosti:  - ni vnetljivo - ne vsebuje silikonov  - rahlo bazičen. Višek lahko odstranimo z vodo in kasneje 
prebarvamo. - ne rjavi - šoba se vrti za 360°
Področja uporabe:
Podlage pri varjenju, pištola za varjenje.

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI
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POSEBNI NAMENI
Specialne rešitve za posebne izzive.

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Olje za vrtanje in rezanje 400 ml 401114 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Odstranjevalec tesnil 400 ml 157080 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Sprej za verige 400 ml 306390 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Lepilo v spreju 400 ml 306321 6

Olje za vrtanje in rezanje v spreju
Olje za prevencijo pregretja kovin pri vrtanju in rezanju. Podmazuje orodje in zmanjšuje staranje orodja.
Lastnosti:   - ščiti in podmaže orodje - zmanjša obrabo orodja - ni koroziven - ne vsebuje silikonov.
Področja uporabe:
 Rezanje, žaganje, struženje, mletje, vrtanje.

Odstranjevalec tesnil
Za hitro in enostavno odstranjevanje tesnil, zažganih zlepljenih ostankov, oljnih usedlin, barv, maščob... 
Lastnosti:   - visoka topilna moč- maksimalen izkoristek zaradi visoke viskoznosti - lahka želirana 
struktura - ne oksidira - ni prevoden - deluje odlično tudi na navpičnih površinah - dolgotrajno 
delovanje.
Področja uporabe:
Lahko ga nanašamo na kovino, les, keramiko, steklo, nekatero  plastiko.

Sprej za verige
Lubrikant za vsa vozila s pogonom na verigo. Odporen na ekstremno visoke pospeške.
Lastnosti:   Mazivo ima zelo dober oprijem in je zato primerno za hitro premikajoče in zelo 
obremenjene verige. Zaradi svoje sestave preprečuje kapljanje maščobe z verige tudi pri velikih hitrostih.
- zelo nizek koeficient trenja - ne poškoduje O-tesnila - preprečuje obrabe in zagozdenja. - zelo stabilen
in oprijemajoč - ne kaplja - odlično mehansko in termično stabilen - odporen na visok pritisk - odporen
na slano vodo, vremenske vplive in šibke kisline - odbija umazanijo.
Področja uporabe:
Gospodinjstvo: tečaji - Garaža: orodje - Vozila: priklopi za prikolico - Kolesa in Kolesa z motorjem:
verige, prestave, kroglični ležaji, Hidravlični sistemi, Plovila, Mobilne hišice, Motorne žage.

Lepilo v spreju
Večnamensko lepilo v spreju za dolgotrajen ali začasen oprijem. Curek lahko nadzorujemo s prilagodljivo šobo. 
Lastnosti: Na osnovi kavčuka. - Prozorno - Hitra in zanesljiva uporaba - Hitro-sušeč - cca 10 cm širok curek
Področja uporabe:
Preproge, pluta, guma, papir, karton, tekstil, usnje, kovina, les, več vrst plastik, ter celo stiropor (ob pravilni 
uporabi)
- Za dolgotrajen oprijem: Nanesite na obe površini. Po 15-20 min. stisnite obe površini skupaj.
- Za začasen oprijem: Nanesite tanek sloj na površino in pritisnite površini skupaj po 5-10 min.

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI
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39

Special solutions for special challenges.

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Inox sprej 400 ml 322532 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Freezer sprej 400 ml 211881 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Odvijač sprej s hladnim šokom 400 ml 157233 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Keramik sprej 400 ml 157073 6
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Inox sprej
Inox sprej se uporablja kot zanesljiva zaščita proti rji ali kot končni premaz. Zapre področja varjenja ter šive. 
Uporaben tudi kot zaščita pred korozijo pri varjenju delov šasije.
Lastnosti:    - Visoka kvaliteta z metalik pigmentom- Visoka pokrivnost- Zelo dober pretok- Hitro-sušeč- 
Zelo trda površina- Odlična vremenska zaščita- Odporen na svetlobo in UV žarke - Lahko se prebarva

Hladni šok (Freezer) sprej
Sprej freezer je učinkovito sredstvo za odvijanje spojev,  ki jih ne moremo odviti zaradi rje, zagozdenja 
vijakov, matic, zapahov, ročičnih gredi...
Lastnosti: - Za kratek čas ustvari učinek "hladnega šoka" in zamrzne npr.matico na -50°C. Material se pri 
tem skrči.  - deluje v nekaj sekundah - ne vsebuje maščob in silikonov - ne pušča ostankov.
Področja uporabe:
Ročične gredi - Materiali za pritrjevanje kot so vijaki, zapahi, matice.

Odvijač sprej s hladnim šokom
Učinkovito sredstvo za odvijanje zarjavelih blokiranih spojev in vijakov. 
Lastnosti: Posebna sestava ustvari kratkotrajen padec temperature (hladni šok) -30°C na zarjavelem 
orodju, ki ga zmanjša in omogoči prodiranje maziva. Deluje v nekaj sekundah in ne pušča ostankov.
Področja uporabe:
Različni od korozije prizadeti elementi kot so vijaki, matice.

Keramik sprej
Keramični sprej, ki ne vsebuje kovin. Zelo učinkovit lubrikant, ločevalec in zaščita pred korozijo. Dolgotrajna 
zaščita pred škripanjem in cviljenjem.
Lastnosti:  - vsebuje keramične delce, ki preprečujejo zlepljenje - omogoča lažjo demontažo - preprečuje 
elektrolitsko korozijo - odlična termo stabilnost (do 1200°C) - odličen oprijem - ne vsebuje kovin - je odporen 
na različne kemikalije in vremenske razmere - odporen na šibke kisline, vodo, sol in luge.
Področja uporabe:
Primerno za ABS in ASR zavore. 

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI
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Opis Vsebina Št.: EAN PU

Multi-sprej 400 ml 157165 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Odvijač sprej 400 ml 306314 6

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Start sprej 400 ml 306413 6

Odvijač sprej
Zmanjšuje trenja in omogoča hitro in lahko demontažo zarjavelih delov.
Lastnosti: - visoka prodornost - dolgotrajni učinek podmazovanja - Vsebuje MoS2- dobra zaščita proti 
koroziji - odličen oprijem - odbija vlago - ne škoduje ozonu.
Področja uporabe:
Gospodinjstvo: Tečaji - Delavnice: orodja - Vozila: tečaji - Prosti čas: pištole, oprema za ribolov - Plovila...

Start sprej
 Ekstremno vžigalna sestava omogoča hiter zagon. Enostavno vbrizgate v zračni filter.
Lastnosti:
Za dizelske in bencinske motorje.  - enostaven nanos. - zelo hitro delovanje.
Področja uporabe:
Uporablja se za vse vrste motorjev na vžig (avtomobili, motorji, tovornjaki, kombiji, motorne žage, 
traktorji, kosilnice...)

Multi sprej MD 100
 Visokokvaliteten sprej in vsestransko mazivo za mazanje in zaščito kovinski in gumijastih delov. Zrahlja 
vijake in odstranjuje olja, katran, voske, ostanke lepil...
Lastnosti:
- dobra prodorna moč - odbija vlago - čistilne lastnosti - odstrani olja, voske, katran... - odličen oprijem.
- ne pušča ostankov - preprečuje rjavenje - neprevoden - močan razmaščevalec - ne vsebuje silikonov -
odporen na temperature od -50°C do +250°C.
Področja uporabe:
Ključavnice, vrtno orodje, prestave, pedala, orodja, napeljave, inštalacije...

PRESTOPRESTO 
TEHNIČNI SPREJI
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PRESTO
ZAŠČITA PODVOZJA

45

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Bitumenska zaščita 500 ml 306017 črna 6

1000 ml 603239 črna 6

1.3kg 603253 črna 12

2.5kg 603260 črna 6

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Zaščita podvozja - vosek 500 ml 306048 svetlo rjava 6

1000 ml 603246 svetlo rjava 6

500 ml 690181 črna 6

1000 ml 690211 črna 6

45

Bitumenska zaščita podvozja
Presto bitumenska zaščita podvozja tvori prožno elastično maso, ki tesni podvozja strojev in  vozil. Izdelek je 
močno odporen proti odrgninam. Na voljo je kot 500ml sprej, 1lit za pištolo ter 1,3Kg in 2,5Kg za nanos s 
čopičem.
Lastnosti:  - Lahko se nanaša v debelejših slojih - Dobra odpornost proti odrgninam - Odlična odpornost proti 
rji - Odličen oprijem na kovino - Zvočna izolativnost - Vodo-odbojnost - Ne kaplja na navpičnih površinah - 
Odpornost na vremenske vplive - Odpornost na šibke kisline in luge - Se ne da barvati -  Čiščenje: Sveža s 
topili, strjena - mehanično.
Področja uporabe: Vozila, mobilne hišice, rezervoarji, plovila, tovorna vozila...

ZAŠČITA PODVOZJA 

Zaščita podvozja - vosek
Učinkovita in dobro oprijemljiva protikorozijska zaščita za podvozja. Ko se strdi tvori zaščitni sloj, ki je 
odporen na vremenske vplive, cestno sol in kisline.
Lastnosti:   - Enostaven nanos - Odlična zaščita proti koroziji - Odličen oprijem na kovine - Elastičnost - Hitro 
sušenje - Odporen na vremenske vplive, šibke kisline in luge - Ni primeren za barvanje.
Področja uporabe: Primerno za vse materiale. PVC, guma, bitumen - za plovila, tovorna vozila...

Bitumenska zaščita

Bitumenska zaščita

Bitumenska zaščita

Zaščita podvozja - vosek 

Zaščita podvozja - vosek 

Zaščita podvozja - vosek 
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Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Zaščita za pragove kavčuk 500 ml 306031 siva 6

1000 ml 603222 siva 6

500 ml 306024 črna 6

1000 ml 603215 črna 6

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Multi-wax 500 ml 432125 prozorna 6

Multi-wax 1000 ml 432132 prozorna 6

Zaščita za pragove kavčuk - prebarvljiva
Zaščita kavčuk se uporablja za pragove,  spodnje strani avtomobilov ter njihove vidne dele. Tvori odporen 
elastični zaščitni sloj pred udarci kamnov. Na voljo v črni in sivi barvi.
Lastnosti:   - Odlična zaščita proti koroziji - Zvočna izolacija - Lahko se prebarva z večino barvnih sistemov
- Dolgotrajna prožnost - Odličen oprijem - Odpornost na vremenske vplive ter drgnjenje - Odpornost na
šibke kisline in luge - Čiščenje: Svež material s topili, strjen material mehanično.
Področja uporabe: Vozila, mobilne hišice, tovorna vozila,...

Opis Vsebina Št.: Barva EAN PU

Zaščita za votle dele   500 ml 306055 prozorna 6

Zaščita za votle dele 1000 ml 603277 rjava 6

Zaščita za votle dele
Zaščita votlih delov na bazi voska učinkovito zaščiti votle dele na karoseriji, ki so posebej občutljivi na 
korozijo (vrata, vrata prtljažnika, pokrovi..). Korozijo preprečimo, če zaščito nanašamo redno v tankih 
slojih, toliko da se zaščiti kovina. 
Lastnosti: -  Odlično prodre v zapletene luknje (votle dele) - Izpodriva vodo - Enostaven nanos- 
Avtomatsko popravi obstoječe manjše poškodbe, nastale zaradi vode - Ščiti proti koroziji - Odličen oprijem 
- Odporen na vremenske vplive, šibke kisline in luge - Se ne barva preko - Čiščenje: Sveža s topili, strjena
mehanično.
Področja uporabe: Votli deli na karoseriji.

Multi vosek prozorni
Prozorni antikorozivni vosek za dolgotrajno zaščito površin in votlih delov avtomobilov, koles z motorjem 
in drugih naprav.
Lastnosti:I  zdelek ima dobre lastnosti oprijema in izpodriva vlago. Ko se posuši ostane prozoren zaščitni 
sloj. Dober oprijem na gole ali obarvane površine. Primeren za dalj časa neuporabljana vozila ter tudi 
vrtno opremo (kosilnice...)- Prozoren zaščitni sloj - Dobro izpodriva vlago - Ne kaplja - Enostaven nanos
- Pri segrevanju nima tipičnega vonja po vosku.
Področja uporabe: Avtomobili, tovorna vozila, kamp prikolice, dvokolesniki...

PRESTO
ZAŠČITA PODVOZJA

Zaščita za pragove kavčuk

Zaščita za pragove kavčuk

Zaščita za pragove kavčuk
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8017
407252

SIJAJ

1001 
400796

1007 
400697

1013 
400710

1014
405463

1023 
400642

1028 
406651

2003
406668

2004 
409409

2012 
406163

3000 
400703

3001 
400765

3003 
407245

3004 
405470

3020 
409416

4003
400819

5017 
345869

5010 
400734

5012 
400727

4005 
400826

4006 
405487

5002  
400720

5005  
345852

5013
400802

5015 
406675

5018 
405494

6002 
400772

6005 
400789

6011
409423

6018 
400758

6019 
400741

6029 
406682

7001 
409430

7011 
400837

7016
409447

7035 
400611

7037 
400628

7040
406699

8011 
400838

8016 
400680

8019 
400659

8023 
406705

9005 
400673

9006
416767

9010 
400604

82 prozorni lak
400581

MAT

9005 
400857

9010 
400840

92 prozorni lak
400833

2002 
400635

3017 
406170

3015
400666

101emajl lak
400598

9016 
400850

PRESTOPRESTO
BARVNI SPREJI 
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ŠT.1 V EVROPIMOTIP DUPLI GROUP

FLY COLOR - BARVNI SPREJI
Barvni odtenki po RAL lestvici

* NA OSNOVI AKRILA
* HITRO SUŠENJE
* DOBRA POKRIVNOST
* VELIKA IZBIRA PO RAL LESTVICI
* BARVA POKROVA ENAKA BARVI VSEBINE

* PROFESIONALNA ŠOBA

08



Opis Vsebina Št.: EAN PU

Nevidne rokavice 650 ml 604045 4

Opis Vsebina Št.: EAN PU

Čistilo za roke 10 lit 604281 1

PRESTOPRESTO
ZAŠČITA IN NEGA ROK

ZAŠČITA IN NEGA ROK

Nevidne rokavice
Presto nevidne rokavice ščitijo roke pred umazanijo, kot so razna olja, laki in barve, lepila, črnila, kiti, 
poliuretanske pene...
Krema se nekaj trenutkov po nanosu posuši in je popolnoma neopazna in nemoteča pri vsakem delu. Presto 
clean izdelki so bili KLINIČNO TESTIRANI na inštitutu DERMATEST, združenju alergološke raziskave.
Lastnosti:

ermatološko testiran, ščiti in skrbi za roke, popolnoma razgradljiv, ekonomična poraba, ne vsebujejo 
silikona preprosto izpiranje z vodo
Področja uporabe: Zelo primerne za zaščito rok pred umazanijo med delom v

aražah in delavnicah, radbeništvu, razni industriji iskarnah, elu z barvami

Čistilo za roke z lesnim  prahom
Pasta za čiščenje rok z žagovino je čistilo brez mila za odstranjevanje srednjih do težkih umazanij nastalih 
večinoma od substanc, ki niso vodotopne, na osnovi olj, maščob in barv.
Lastnosti: ne vsebuje topil, brez dodatka mil, nežno za kožo z naravnim abrazivnim sredstvom, vsebuje 
sestavino, ki ščiti kožo - panol.
Področja uporabe: Zelo primerne za zaščito rok pred umazanijo med delom v garažah in delavnicah,
gradbeništvu, razni industriji, tiskarnah, delu z barvami ...

09
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NEGA  
VOZIL

NOTRANJOST / 
STEKLA

KOLESA / 
GUME

ZUNANJOST / 
BARVA

IZDELKE ZA NEGO VOZILA PRESTO POIŠČITE 
V LOČENEM KATALOGU
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