GEVAARLIJK SNEL
LIJMEN & KITTEN, SMEERMIDDELEN EN CLEANERS

OPTIMALE
BESCHERMING
ORIGINALFIX SMEERMIDDELEN

ORIGINALFIX® DOET WAT HET HOORT TE DOEN!
OriginalFix uw toonaangevende leverancier van o.a. lijmen, cleaners & smeermiddelen.
Zowel in de professionele bouw- als in de automotive branche is OriginalFix een betrouwbaar
en innovatief merk waar u op kunt rekenen. De producten van OriginalFix zijn universeel en
bijzonder innovatief, kostenbesparend en effectief. U bespaart tijd, geld én het milieu.
Kijk op de website www.originalfix.nl voor meer informatie over onze producten.
De producten van OriginalFix zijn verkrijgbaar bij uw locale vakhandel of via www.originalfix.nl.

OriginalFix, onmisbaar voor iedere professionele gebruiker!

ORIGINALFIX NOVAMIX
Het zeer groot vullend en dichtend vermogen maakt het mogelijk om ontbrekende kunststof
delen aan te vullen, op te vullen of te reproduceren. Door handig, compact en universeel pistool
eenvoudig te werken in alle posities (horizontaal en verticaal) en in nauwe ruimtes.
Door de precieze dosering geen overbodig verbruik van materiaal. Verwerkingstijd 60 seconden.

NovaMix is een 2-componenten
polyurethaan kleefstof voor
structurele en cosmetische reparatie

DE VOORDELEN
Hardt van binnen naar buiten uit

Art.Nr.

Omschrijving

Verpakt in zelfmengend patroon

710001

Zwart 50 ml

Zeer snelle uitharding

710010

Transparant 50 ml

Snelle nabewerking na uitharding

710002

Mixertips voor 50 ml patronen - 12 stuks

Altijd juiste mengverhouding

710003

Pistool voor 50 ml patronen

710300

‘Tandarts’ pistool voor 50 ml patronen

Niet uitzakkend of aflopend

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX NOVAMIX METAAL
OriginalFix Novamix Metaal is een Methacrylaat 2 componenten metaalverlijming.
Zeer sterke kleefstof met uitstekende hechting op metaal, aluminium en moeilijke kunststoffen.
Voor Structurele verlijmings toepassingen. NovaMix metaal is een maand lang getest tegen
brandstof. Verwerkingstijd is 3- 5 minuten.

NovaMix is een 2-componenten
Methacrylaat kleefstof voor
structurele en cosmetische reparatie

DE VOORDELEN
Hardt van binnen naar buiten uit
Verpakt in zelfmengend patroon

Art.Nr.

Omschrijving

Uitstekende hechting

710011

Metaal 50 ml

Snelle nabewerking na uitharding

710002

Mixertips met draaidop - 10 stuks

Altijd juiste mengverhouding

710003

Pistool voor 50 ml patronen

710300

‘Tandarts’ pistool voor 50 ml patronen

Niet uitzakkend of aflopend

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX NOVAMIX+
OriginalFix NovaMix+ is een universele polyurethaan kleefstof voor het professioneel verlijmen,
herstellen, opvullen en repareren. Hoge temperatuursbestendigheid: -40°C tot +140°C.
Verwerkingstijd 1-3 minuten. Schuurtijd 8-10 minuten. Volledige uitharding na 1 uur.

Voor het professioneel verlijmen,
herstellen, opvullen en repareren

DE VOORDELEN
Hardt van binnen naar buiten uit
Verpakt in zelfmengend patroon

Art.Nr.

Omschrijving

Snelle nabewerking na uitharding

710014

Zwart 50 ml

Handig, compact pistool

710002

Mixertips voor 50 ml patronen - 12 stuks

Altijd juiste mengverhouding

710003

Pistool voor 50 ml patronen

710300

‘Tandarts’ pistool voor 50 ml patronen

Niet uitzakkend of aflopend

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX NOVAMIX 25 ML
Het zeer groot vullend en dichtend vermogen maakt het mogelijk om ontbrekende kunststof
delen aan te vullen, op te vullen of te reproduceren. Deze 25 ml verpakking is te gebruiken
zonder extra pistool. Te gebruiken met de speciale mixertips met draaidop.

NovaMix is een 2-componenten
polyurethaan kleefstof voor
structurele en cosmetische reparatie

DE VOORDELEN
Verpakt in zelfmengend patroon
Te gebruiken zonder kitpistool
Hardt van binnen naar buiten uit
Zeer snelle uitharding

Art.Nr.

Omschrijving

Altijd juiste mengverhouding

710013

Zwart 25 ml

710033

Mixertips met draaidop - 10 stuks

Niet uitzakkend of aflopend

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX SEALFIXPRO
De tweede generatie ‘MS-Polymeren’ voor het afdichten en lijmen met één product.
SealFixPro is een duurzaam blijvend elastische lijm en afdichtingmateriaal op basis van
MS polymeren van de nieuwste generatie. Verkrijgbaar in: Transparant – Wit – Zwart – Grijs.

Een 1-component kit
met uitstekende UV
en weersbestendigheid

DE VOORDELEN
Superieure flexibiliteit

Art.Nr.

Omschrijving

Hoge treksterkte

714015

Transparant 290 ml

Perfect te structureren

714016

Wit 290 ml

Snelle krimpvrije uitharding

714017

Grijs 290 ml

Hoge chemische bestendigheid

714018

Zwart 290 ml

710023

Kitpistool voor 290 ml patronen

Kan gepuntlast worden

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX CONFIXPRO+
Professionele één-component vochtverhardende powerlijm op basis van polyurethaan.
Onder andere een goede mechanische verwerkbaarheid waardoor minder slijtage van
mechanische delen.

Buitengewoon hoge en snelle
kleefkracht tot 140kg/cm2

DE VOORDELEN
Na 30 min. klaar voor verwerking

Geschikt voor kopse verlijming

Kan worden geslepen en geverfd

Horizontaal en verticaal gebruik

Weer- en temperatuurbestendig
Voor binnen en buiten gebruik

Art.Nr.

Omschrijving

Vrij van oplosmiddelen en water

714011

310 ml

710023

Kitpistool voor 290 ml patronen

Geluidsdempend en trillingsvrij

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX SEALFIXPRO HIGH TECH
Verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal
in de bouw. Voor carrosserie en metaalnaden in de automotive. Verlijmingen in de scheepsbouw.

IJzersterke high tech MS-Polymeer
met zeer hoge aanvangshechting

DE VOORDELEN
Overschilderbaar na huidvorming (nat op nat)
Goede hechting op diverse ondergronden
Oplosmiddel-, isocyanaat- en PVC vrij
Zeer goede UV-bestendigheid

Art.Nr.

Omschrijving

Geen primer nodig

710050

Zwart 290 ml

710023

Kitpistool voor 290 ml patronen

Permanent elastisch

- lijmen & kitten -

ALLFIX-2K TRANSPARANTE SNELLIJM
AllFix-2K is een tweecomponenten transparante cyanoacrylaatlijm.

ideaal is voor
verschillende reparaties
en vele toepassingen

DE VOORDELEN
Voor Snelle professionele reparaties
Transparant
Geen speciaal pistool nodig
Extreem schokbestendig

Art.Nr.

Omschrijving

Grote vulcapaciteit

712506

Blister 10 gram, pompje en 2 mixertips

712507

Losse AllFix-2k mixertips

Kleine mixertips

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX LIJMSPRAY STERK
Lijm op basis van SBR-rubber in houder onder druk.

met wereldwijd toegestane
HCF-K vrij
ozonveilig drijfgas

UITSTEKENDE HECHTING OP
Papier en karton
Spaanplaat
Kurk
Leder en textiel
Harde en zachte isolatieschuimen
Rubbers en vele synthetische materialen

- lijmen & kitten -

Art.Nr.

Omschrijving

716010

Spuitbus 500 ml

ORIGINALFIX ALLFIX SECONDELIJM
Super sterke secondelijm in een handige doseerpen.

Universeel toepasbaar op rubber,
hout, kunststof, metaal, stof, glas,
keramiek etc.

DE VOORDELEN
In speciale handige doseerpen
Geen verstopte flesjes meer
Eenvoudig aan te brengen
en makkelijk te doseren
Snelle uithardingstijd
Hoge sterktewaarde

Art.Nr.

Omschrijving

712505

Doseerpen 12 g

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX ALLFIX VULMIDDEL
Voor het extra verstevigen van kleine lijmoppervlakken.

Vuller aanbrengen,
AllFix Secondelijm erop en klaar
(eventueel herhalen)

DE VOORDELEN
Vuller aanbrengen, AllFix Secondelijm erop en klaar
Supersnelle, uitermate sterke speciaalvulstof
Opvullen van gaten en scheuren
Druk- en schuifvast
Hitte- en chemicaliënbestendig
Hechtvast door geïntegreerde grondverf

- lijmen & kitten -

Art.Nr.

Omschrijving

712503

Flesje 20 g

ORIGINALFIX KITPISTOOL
Handig professioneel kunststof pistool voor 290-310 ml patronen.

Universeel voor
290-310 ml patronen

DE VOORDELEN
Eenvoudig in gebruik
Fijne handgreep

Art.Nr.

Omschrijving

710023

Kitpistool voor 290 ml patronen

- lijmen & kitten -

ORIGINALFIX NOVAMIX PISTOOL
Handig kunststof pistool voor de OriginalFix
Novamix 50 ml patronen.

ORIGINALFIX NOVAMIX
‘TANDARTS’ PISTOOL
Kunststof OriginalFix NovaMix ‘Tandarts’
kwaliteitspistool voor 50 ml patronen.

DE VOORDELEN
Zeer degelijk
Professioneel in gebruik

- lijmen & kitten -

Art.Nr.

Omschrijving

710003

Pistool voor 50 ml patronen

710300

‘Tandarts’ pistool voor 50 ml patronen

ORIGINALFIX CERTALUBE SPRAY
De speciale anti-corrosie additieven zorgen voor optimale smeereigenschappen! Op alle soorten
vastgeroeste bouten en moeren van verschillende materialen. Bijzonder geschikt als smeermiddel voor scharnieren, sloten, lagers e.d. Ook geschikt om gereedschappen en metaaloppervlakken te reinigen. OriginalFix CertaLube Spray laat een stofafstotende laag achter die niet plakt.

Een hoogwaardige,
niet conventionele kruipolie
en multifunctionele onderhoudsspray

DE VOORDELEN
Snelle capillaire werking

Verdrijft vocht

Voorkomt verdere corrosie

Maakt vastgeroeste onderdelen snel los

Lost vuil vet en roest op
Heeft een smerende eigenschap
Blijft lang actief
Bevat geen grafiet

Art.Nr.

Omschrijving

101052

Spuitbus 400 ml

- smeermiddelen -

ORIGINALFIX CERTALUBE PASTA
Het vereenvoudigt montage en demontage. Smeert en dicht af. Heeft een draadherstellend
vermogen door het aantal metaal deeltjes. Door de speciale samenstelling wordt OriginalFix
CertaLube Pasta niet hard of vloeibaar en druipt niet. Vermindert machinestilstand, reserve delen
en bespoedigt reparaties.

Voor problemen van roest,
corrosie en slijtage

DE VOORDELEN
Bestand tegen zware drukken tot 2300 kg/cm2 en temp. van -180°C tot +1200°C
Optimale bescherming tegen corrosie en slijtage
Vereenvoudigt montage en demontage
Elimineert piepende geluiden

Art.Nr.

Omschrijving

Trekt geen vuil aan

101031

Pot 120 gram met borstel

101033

Pot 450 gram

100% Nikkelvrij

- smeermiddelen -

ORIGINALFIX WHITEGREASE
Een universeel heavy-duty smeermiddel op basis van calcium. Voorkomt verspilling, morsen en
vervuiling. OriginalFix WhiteGrease stroomt uit de bus als een dunne olie, die wordt omgevormd
in een vet.

Voor elementen die veelvuldig
worden blootgesteld aan hitte,
water en damp

DE VOORDELEN
Hoge water- en temperatuurbestendigheid
Voorkomt verspilling, morsen en vervuiling
Handig in gebruik
Gelijkmatig spuitpatroon
Sterk penetratievermogen
Uitstekende filmsterkte

Art.Nr.

Omschrijving

101032

Spuitbus 500 ml

- smeermiddelen -

ORIGINALFIX UNICLEAN
Voor het ontvetten en reinigen van mechanische onderdelen en motoren, gereedschap en werkplaatsuitrusting. Kan gebruikt worden op geverfde oppervlakken, vinyl, glas, rubber, kunststof.

Universeel oplosmiddel, ontvet
en reinigt snel grondig en veilig

DE VOORDELEN
Ideaal als voorbehandeling voor verven of lijmen
Laat geen oliefilm na
Tast lak en kunststof niet aan
Snel, grondig en veilig
Droogt snel
Economisch in gebruik

- cleaners -

Art.Nr.

Omschrijving

101043

Spuitbus 500 ml

ORIGINALFIX GLASSFOAM
Verwijdert dode insecten, vuil, vet, rubber strepen, nicotine, polish etc. Kan veilig gebruikt worden
op diverse oppervlakken zoals: glas, verf, plastic, vinyl, porselein en andere oppervlakken.

Universele, actieve en doeltreffende
schuimspray voor efficiënt, snel, veilig
en grondig reinigen

DE VOORDELEN
Zeer actief en efficiënt

Laat geen regenboogschijn,

Loopt niet weg

vegen strepen of andere sporen na

Droogt zeer snel
Reinigt en ontvet gemakkelijk en snel
Bevat geen schuurmiddelen
Heeft een frisse geur

Art.Nr.

Omschrijving

101046

Spuitbus 500 ml

- cleaners -

SCHOON
& ZACHT
ORIGINALFIX CLEANERS

VERANTWOORD EN VEILIG WERKEN
OriginalFix vindt het belangrijk dat u onze producten op een veilige manier gebruikt.
Op het etiket van onze producten staat informatie over het product en gebruiksinstructies voor
veilig gebruik.
Wij helpen u graag een handje
Veiligheidsbladen zijn uitermate belangrijk bij professioneel en bewust gebruik van onze
OriginalFix producten. De actuele veiligheidsbladen van al onze producten staan voor u klaar op
onze website www.originalfix.nl.

OriginalFix, onmisbaar voor iedere professionele gebruiker!

ORIGINALFIX®
Sterk in verbinding
Voor persoonlijk advies
mail naar info@originalfix.nl of bel +31 (0)475 – 31 81 59
info@originalfix.nl
www.originalfix.nl

OriginalFix, onmisbaar voor iedere professionele gebruiker!

