Alvin Kereskedőház Zrt.
Az Ön kompozit áruháza

Cégvezető:

Takács Roland
roland.takacs@alvin-ltd.com

Segédeszközök és
munkavédelem

Ecsetek:
Ecsetjeink hosszú élettartamú vegyszerálló műanyag nyelekkel vannak ellátva. Ergonomikus nyél
kialakítása kényelmessé teszi a használatot. Oldószerálló ragasztóval rögzített természetes szőr
használat utáni tisztítást is lehetővé teszi.
Nagy bosszúságot okoznak az ecsetek használata közben kihulló szálak és szennyeződések.
Ennek megelőzésére az új ecseteket az első használat előtt alaposan ki kell mosni.
Elérhető ecsetszélességek: 1”; 3”; 2,5”; 3” (25 – 75 mm)
Cikkszám

Típus

ECSSZ

hátterező szivacsecset, 3 darabos

ECSSZ030

ecset EASY-PAINT 30mm szivacsecset

ECSSZ045

Ecset EASY-PAINT 45mm szivacsecset

ECSWLB10

Ecset műanyag szárral 1" (PHB10)(*WLB10)

ECSWLB15

Ecset műanyag szárral 1,5" (PHB15)(*WLB15)

ECSWLB20

Ecset műanyag szárral 2" (PHB20)(*WLB20)

ECSWLB25

Ecset műanyag szárral 2,5" (PHB25)(*WLB25)

ECSWLB30

Ecset műanyag szárral 3" (PHB30)(*WLB30)

Ollók:
Üvegvágó ollók (2170/CV; 1021/HQ)
Ollóinkat a jól ismert német Robuso cég gyártja
A kovácsolt acél vágóéleknek hosszú élettartalmat biztosítanak a felhasználónak. A fogantyú
lakkozott bevonattal rendelkezik így az ergonomikus kialakításon túl kellemes fogást
biztosítanak. A két vágóél közül az egyik mikro fogazással van ellátva, ami megkönnyíti az üveg
alapanyag elvágását.
Elérhető hosszméretek: 6” - 10”

Cikkszám

Típus

OLU06

Üvegvágó olló 6"-os 2170/CV/6" 2170.133.160

OLU08

Üvegvágó olló 8"-os (1021/HQ)

OLU10

Üvegvágó olló 10"-os (1021/HQ)

Kevlár vágó ollók – kézi (1026/C)
Ollóinkat a jól ismert német Robuso cég gyártja
Az olló használható ultrakönnyű, vékony üvegszál Aramid (kevlár) és Dyneema szövetekhez. Ez a
modell egy speciális Robuso fejlesztés, lézer pontozott vágóélekkel. Az extra méretű "hosszúkás"
fogantyú és a közelebbi összecsavarozási pont a pengék kedvezőbb elmozdulásait biztosítja.
Szokatlanul nagy hatékonyságot biztosít hasonló társaihoz képest.

Elérhető hosszméretek: 8”; 9,5”

Cikkszám

Típus

OLK05

Kevlárvágó olló 5"-os (322/E/5")

OLK05DR

Kevlárvágó olló 5"-os duplarecés élű (322/E/5")

OLK0775

Kevlárvágó olló 7,75"-os (1071/C/7,75")

OLK08

Kevlárvágó olló 8"-os (1026/C/8")

OLK08K

Kevlárvágó olló 8"-os Kretzer

OLK095

Kevlárvágó olló 9,5"-os (1026/C/9,5")

OLK10

Kevlárvágó olló 10"-os (1024/C/10")

OLK10B

Balkezes kevlárvágó olló 10"-os (1049/CR/10")

OLKB

Kevlárvágó olló,bordás penge

OLKEK

kevlárvágó olló 2090.113.250 Swissors

OLKIV

Kevlárvágó olló íves kialakítású

Segédeszközök

Körkéses vágó
A speciális kialakításnak köszönhetően az eszközt jobb és bal kezes felhasználók is tudják
használni. Az ergonomikus kialakítás és a gumírozott felület kellemes fogást biztosít.
A biztonsági zár segít a kés nem kívánt forgását megakadályozni. Forgó tárcsás vágókéssel van
ellátva, ami elhasználódás esetén cserélhető.

Körkés átmérője: 60mm

Cikkszám

Típus

KKV045

Körkéses vágó 45mm

KKV060

Körkéses vágó 60mm

Hengerek:
Teddy hengerek
A hengerek alapanyaga vegyszerálló poliészter így ideális választás a kompozit ipar számára. A
hengerek nyele alakos, hőformált rögzítés. Tisztítása acetonban történhet a bekevert alapanyag
megkötése előtt. A szár és a henger rögzítése menetes kialakítású, így az elhasználódását követően
cserélhető a henger. A cserélhetőség érdekében lehetőség van külön hengereket és fogantyúkat is
rendelni.
Cikkszám

Típus

Elérhető nyél méretek:

ROTE075RT

Teddy henger 75mm töltő Rövid szőrü (SHR-075)(*SHR75)

75mm; 100mm; 150mm; 225mm
Elérhető hosszú és rövid szőrű kivitelekben:
19mm; 5mm szálhosszokkal
Elérhető henger átmérő:
44mm

ROTE100RT

Teddy henger 100mm töltő Rövid szőrü (SHR100)(*SHR100)

ROTE140PY

Teddy henger 140 PY2 száras

ROTE140PYT

Teddy henger 140 PY2R töltő

ROTE150

Teddy henger 150mm száras (LH150GB)

ROTE150HT

Teddy henger 150mm töltő Hosszú szőrű (LHR150)(*LHR150)

ROTE150RT

Teddy henger 150mm töltő Rövid szőrü (SHR150)(*SHR150)

ROTE180PY

Teddy henger 180 PY2 száras

ROTE180PYT

Teddy henger 180 PY2R töltő

ROTE225RT

Teddy henger 225mm töltő Rövid szőrü (SHR225)(*SHR225)

Velúr hengerek
A hengerek alapanyaga vegyszerálló poliészter így ideális választás a kompozit ipar számára.
A hengerek nyele alakos, hőformált rögzítés. Tisztítása acetonban történhet a bekevert
alapanyag megkötése előtt. A szár és a henger rögzítése műanyag persellyel történik, így az
elhasználódását követően könnyen cserélhető a henger. A keskenyebb átmérőjű henger
használható az éles sarkokban, nehezen hozzáférhető helyeken. A cserélhetőség érdekében
lehetőség van külön hengereket és fogantyúkat is rendelni.
Elérhető nyél méretek: 100mm
Elérhető: 14mm; 4mm szálhosszokkal
Elérhető henger átmérők: 17mm
Cikkszám
RASR-100/6

Típus
Rövid szőrű velur henger - 4"-os,100mm (RASR100/6)(*RASR100A)

Henger lehúzó
Ez az eszköz segíti a hengerben maradt gyanta kijáratását. Könnyű kezelhetőség jellemzi.
Képes csökkenteni az alapanyagfelhasználás mértékét.

Mérete: 50 x 6mm
Cikkszám

Típus

ROL006X0
Roller lehúzó 50x6mm (RSQ50/6)(*RSQ506)
50

Egyéb termékek

Katalizátor adagoló
Kiváló adagolást biztosító fejjel rendelkező adagoló, ami pontos kimérést tesz lehetővé.
A pontos mennyiség leolvasható a mérce segítségével. A megfelelő adagolást követően,
biztonságosan kiönthető a kimért katalizátor mennyiség.
Elérhető méretek: 0,5l/15ml; 16/80ml
Cikkszám

Típus

KATAD0015

Katalizátor adagoló 15 ml-es (CD15)

KATAD0080

Katalizátor adagoló 80 ml-es (CD80)

KATAD05

Katalizátor adagoló 500 ml-es

KATAD1

Katalizátor adagoló 1000 ml-es

2” hordócsap
Robusztus fegyveracél alapanyagú, melynek köszönhetően nem tud szikra képződni. A
240 literes hordó 2“ (50.8 mm) menetes csatlakozójára rögzíthető.
Tökéletes zárást és nyitást biztosít viszkózus folyadékok adagolása esetén.
Tisztítása egyszerű, melyet acetonos áztatással el lehet végezni.

Cikkszám

Típus

CSAP075BU

Büfa 3/4"-os leeresztőcsap 026-0007

CSAP2BU

Büfa 2"-os leeresztőcsap 026-8302

CSAP2GRP

Leeresztőcsap - 2"-os (MDPT4)

Gélszóró pisztoly
Ezt a terméket kifejezetten gélszórásra ajánljuk. A dűzni nagyobb átmérője biztosítja,
hogy a szórható gélt megfelelő minőségben hordhassuk fel a szórni kívánt felületekre. A
felsőtartály, rozsdamentes acélból készült.
Az ideális nyomásnak 3,0 – 3,5 bar közötti értéknek kell lennie.
Levegőszükséglet: 220 l/perc

Elérhető dűzniméretek: 3mm; 4mm (pisztolyhoz kínálunk pótalkatrészeket és különféle
dűzni készleteket is)
Cikkszám

Típus

GP1,4

Gélszóró pisztoly 1,4mm-es

GP1,9

Gélszórópisztoly 1,9mm-es

GP3

Gélszóró pisztoly 3mm-es (AS26530OM)

GP3JAV

Gélszóró pisztoly 3mm-es javító készlet

GP4

Gélszóró pisztoly 4mm-es (AS26540OM)

GP4JAV

Gélszóró pisztoly 4mm-es javító készlet

GPALK

Gélszóró pisztoly alkatrész 1,9mm-es düzni készlet

Rollerek

Hosszbordás roller
Az egyik legnépszerűbb roller típus, nagyon jó ár-érték aránnyal. Sajtolt alumínium
henger, ergonomikus szár kialakítással. A roller fej és a szár csavaros rögzítésűek.
Univerzálisan használható, eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok
közül, ez által biztosítja az egyenletes anyagvastagságot. Használható szinte az összes
erősítő és gyanta esetén
Elérhető hosszabb szárral, a nehezen elérhető helyek miatt.
Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.
Elérhető roller méretek (hossz. x átm.):
50x15mm; 70x15mm; 100x15mm
70x21mm; 180x21mm
Cikkszám

Típus

ROHO015X050

Roller hosszbordás 50x15mm (PR15050/ENT)(*P258)

ROHO021X140S

Roller hosszbordás 21x140 mm (RO1196)

ROHO021X180

Roller hosszbordás 180x21mm (PR21180/ENQ)(*P878)

ROHO021X180S

Roller hosszbordás 21x180 mm (RO1198)

ROHO045X070

Roller hosszbordás 45x70 mm (RO1199)

ROHO045X140

Roller hosszbordás 45x140 mm (RO1200)

ROHO045X180

Roller hosszbordás 45x180 mm (RO1201)

V-roller (hibridbordás roller):
Speciális roller, ami eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül:
Ugyanaz a profil, mint a hosszbordás rollernél plusz V alakú bemarások. A fogantyú és a
roller csavarral rögzítettek. Elérhető hosszabb szárral, a nehezen elérhető helyek miatt
Elérhető hosszabb szárral, a nehezen elérhető helyek miatt.
Kombinálja a hosszbordás roller és a finom keresztbordás roller tulajdonságait:
Hozzájárul a gyanta egyenletes eloszlatásához és a levegő buborékok kihengerléséhez.
Lehetővé teszi az erősítőszálak rugalmas elmozdulásait
Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.
Elérhető méretek (hossz. x átm.):
50x15mm; 70x15mm; 100x15mm
70x21mm; 100x21mm; 140x21mm
Cikkszám

Típus

ROHI015X050 Roller hibrid bordás 50x15mm (PV15-050/ENT)(*P258V)
ROHI015X070 Roller hibrid bordás 70x15mm (PV15-70/ENT)(*P358V)
ROHI015X100 Roller hibrid bordás 100x15mm (PV15-100/ENT)(*P458V)
ROHI021X070 Roller hibrid bordás 70x21mm (PV21-070/ENQ)(*P378V)
ROHI021X100 Roller hibrid bordás 100x21mm (PV21-100/ENQ)(*P478V)

ROHI021X140 Roller hibrid bordás 140x21mm (PV21-140/ENQ)(*P678V)

Alumínium finom keresztbordás roller:
Speciális roller, ami eltávolítja a levegő buborékokat a szálerősített laminátumok közül. A
függőleges hornyok speciálisan hozzájárulnak a gyanta egyenletes eloszlatásához és a levegő
buborékok kihengerléséhez. A roller kialakítása lehetővé teszi a szálak mozgását eldolgozás során.
A kis súly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A fogantyú és a roller csavarral rögzítettek. A
roller alumíniumból, a fogantyú vegyszerálló műanyagból készült.
Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.
Roller méretek (hossz. x átm.):
Cikkszám
Típus
35x12mm; 75x12mm; 100x12mm
Roller keresztbordás 35x12 mm
ROK012X035
(RO1202)
75x14mm; 100x14mm
Roller keresztbordás 35x12mm
ROK012x035GB
140x22mm
(FR12-035/ENT)(*FR1235)
70x30mm
Roller keresztbordás 70x12 mm
ROK012X070
(RO1203)
140x35mm
Roller keresztbordás 70x12mm
ROK012X075
ROK012x100
ROK014x075
ROK014x100
ROK015X035
ROK022X140
ROK022X140S
ROK030X070
ROK030X070S

(FR12-075/ENT)(*FR1275)
Roller keresztbordás 100x12 mm
(FR12-100/ENT)(*FR12100)
Roller keresztbordás 70x14 mm
(FR14-070/ENQ)(*FR1575)
Roller keresztbordás 100x14 mm
(FR14-100/ENQ)(*FR15100)
Roller keresztbordás 35x15 mm
(RO1535)
Roller keresztbordás 140x22 mm
(FR22-140/ENQ)(*FR22140)
Roller keresztbordás 140x22 mm
(RO1205)
Roller keresztbordás 70x30mm
(FR30-070/ENQ)(*FR3070)
Roller keresztbordás 30x70mm
(RO1204)

Fém spirál roller:
Ez az univerzális roller acélból készül, ami eltávolítja a levegő buborékokat a
szálerősített laminátumok közül. Függőleges csavarmenetes horony mintázattal
rendelkezik. Ez a termék elérhető rövid és hosszú szárú kivitelekben.
A speciális alak, segíti a gyanta megfelelő eloszlását. A kis súly kényelmes
munkavégzést tesz lehetővé. A fogantyú és a roller csavarral rögzítettek. A roller
alumíniumból, a fogantyú vegyszerálló műanyagból készült.
Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.
Roller méretek (hossz. x átm.):
50x12mm
70x12mm
100x12mm
Cikkszám

Típus

ROFS012X050

Roller fém spirál 50x12mm (BR12-050/ENT)(*BR1250)

ROFS012X070

Roller fém spirál 70x12mm (BR12-070/ELT)(*BR1270)

ROFS012X100

Roller fém spirál 100x12mm (BR12-100/ELT)(*BR12100)

ROFS025X150

Roller fém spirál 25x150 mm (RO2183)

Fém alátétes roller:
Ez az univerzális roller acélból készül, ami eltávolítja a levegő buborékokat a
szálerősített laminátumok közül. Különböző méretű acél alátétekkel van ellátva.
Különösen alkalmas vastag laminátumokban lévő levegő buborékok eltávolítására.
Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek, könnyen tisztítható.
Roller méretek (hossz. x átm.):
50x15mm; 70x15mm; 100x15mm; 140x15mm

Élgörgő roller:
Ez a speciális roller alkalmas a gyantával átitatott erősítőanyagból eltávolítani a levegő
buborékokat az éleknél és sarkoknál. Ajánlott üvegszálas erősítőanyaghoz és bármilyen
gyanta típushoz.
Elérhető hosszú szárú kivitelben is a nagyobb termékek gyártásához alkalmazkodva. Az
élgörgő anyaga alumínium, így ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószernek,
valamint könnyen tisztítható.

Roller méretek (hossz. x átm.):
Henger: 40x11mm
Szár hossza: 33,5cm

Cikkszám
ROE011X040

Típus
Roller élgörgő rövid nyéllel 40X11mm (DA40-015/DNT)(*D150)

ROE011X040X53
Roller élgörgő 40x11/530 mm(RO1356)
0

Műanyag roller:
A roller kiválóan alkalmas alacsony viszkozitású gyantákhoz és vékony üvegszálas erősítőanyagokhoz. Alapanyaga
acetát, nagyon jó csúszási tulajdonságokkal bír. A roller speciális kialakításának köszönhetően az üvegszálak
kevésbé sérülnek, továbbá megakadályozza a szálak nem kívánt elmozdulásait.
Használat után nem látszódnak az alapanyagon a roller nyomai. Alapanyaga a jó síklási tulajdonságokon felül ellenáll
a legtöbb tisztítószernek, ezáltal könnyen tisztítható.
Két típusa érhető el:
Finombordás csavarmenetes – rögzítése alakosan történik
elérhető átmérők: 12mm; 15mm
Sima bordás, csavarmenetes – rögzítése alakosan történik
Elérhető átmérők: 20mm; 25mm
Elérhető méretek:
70 x 10mm
50 x 15mm; 70 x 15mm
140 x 35mm; 145 x 35mm; 225 x 35mm
Cikkszám

Típus

ROHOM010X070 Roller műanyag keresztbordás 70x10mm (PFT10-070/ENT)(*PT1070)
ROHOM015X050 Roller műanyag keresztbordás 50x15mm (PBF15-050/ENQ)

ROHOM015X070 Roller műanyag keresztbordás 70x15mm (PTF15-070/BBQ)(*PT1570)
ROK14035

Roller műanyag keresztbordás 140x35mm (PTC35-140/BBQ)(*PT35140)

ROKOM035x225 Roller műanyag keresztbordás 225x35mm (roPT35/225GB)

Domború roller:
Ez az univerzális roller segít eltávolítani a levegő buborékokat a szálerősített
laminátumok közül. Ajánljuk nagy viszkozitású gyantákhoz és vastag laminátumokhoz.

Domború kialakításának köszönhetően jól fekszik az íves felületrészeknél. Különböző
méretű acél alátétekkel van ellátva. Különösen alkalmas vastag laminátumokban lévő
levegő buborékok eltávolítására.
Ellenáll szinte az összes tisztítószernek és oldószerne. Mivel alumíniumból készült,
ezért könnyen tisztítható.
elérhető méretek (hossz. x átm.):
70 x 10/12/10mm
50 x 16/25/16mm
75 x 22/25/22mm
Cikkszám

Típus

ROD010X070 Roller Domború 70x10/12/10mm (BA10/12-070/ENT)(*BAR70/12)

ROD025X050 Roller Domború 50x16/25/16mm (BA16/25-050/ENQ)(*BAR50/25)
ROD025X075 Roller domború 70x22/25/22mm (BA22/25-070/ENQ)(*BAR75/25)

Rugós, hajlékony roller:
Spirál rugós kialakíátásnak köszönhetően a lehető legtökéletesebben használható íves,
domború, vagy homorú felületeken is.
Alapanyaga rugóacél. Tisztítása oldószeres áztatásban történhet. A rákötött gyanta
leégetése nem ajánlott, elveszítheti rugalmas tulajdonságát.
Használható bármilyen üvegpaplan esetén.
Elérhető méretek (hossz. x átm.):
90 x 25mm

Sörtés kibuborékoztató roller:
Ez a speciális roller, természetes alapanyagú szőrből készült, spirális kialakítású. A sörte szálak áthatolnak a laminátum rétegen, így
nagyon könnyű buborékeltávolítást tesz lehetővé.
Alkalmas sík és enyhén íves felületek kibuborékoztatására. Alkalmazható vékony laminátumoknál és karbon anyagokhoz is. Push-fit
kialakítása miatt gyors le és fel helyezést tesz lehetővé.
A legtöbb oldószernek ellenáll, így könnyen tisztítható. Javasolt a használatot követően mihamarabb beáztatni.
Külön rendelhető a szár és a roller is.

elérhető méretek (hossz. x átm.):
50 x 22mm; 100 x 22mm; 150 x 22mm
50 x 28mm; 100 x 28mm; 150 x 28mm
Cikkszám
ROB022X050
ROB022X050T
ROB022X075
ROB022X075T
ROB022X100
ROB022x100T
ROB022X125
ROB022X125T
ROB022X150
ROB022X150T
ROB028X050
ROB028X050T
ROB028X075
ROB028X075T
ROB028X100
ROB028X100T
ROB028X125
ROB028X125T
ROB028X150
ROB030X100
ROB028X150T

Típus
Roller kibuborékoztató SPZ 22x 50 mm száras (RO2157)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x 50 mm töltő (RO2158)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x 75 mm száras (RO2159)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x 75 mm töltő (RO2160)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x100 mm száras (RO2161)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x100 mm töltő (RO2162)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x125 mm száras (RO2163)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x125 mm töltő (RO2164)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x150 mm száras (RO2165)
Roller kibuborékoztató SPZ 22x150 mm töltő (RO2166)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x 50 mm száras (RO2167)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x 50 mm töltő (RO2168)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x 75 mm száras (RO2169)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x 75 mm töltő (RO2170)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x100 mm száras (RO2171)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x100 mm töltő (RO2172)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x125 mm száras (RO2173)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x125 mm töltő (RO2174)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x150 mm száras (RO2175)
Roller kibuborékoztató 30x100 mm (RO1207)
Roller kibuborékoztató SPZ 28x150 mm töltő (RO2176)

Roller szár:
Pót szár, a legtöbb rollerhez felhasználható. Anyaga horganyzott fém és vegyszerálló
műanyag.
Elérhető méretek (hossz. x átm.):
50 x 22mm; 100 x 22mm; 150 x 22mm
50 x 28mm; 100 x 28mm; 150 x 28mm
Cikkszám

Típus

ROSZ225

Roller szár 9" - 225mm hosszú (225/WFQ)(*WF225)

ROSZ075

Roller szár 3" - 75mm - hosszú (075/WFQ)(*WF75)

ROSZ100

Roller szár 4" - 100mm - hosszú (100/WFQ)(*WF100)

ROSZ150

Roller szár 6" - 150mm - hosszú (150/WFQ)(*WF150)

Munkavédelmi
eszközök

LATEX púderezett kesztyű – 100 db/csomag
Egyszer használható púderezett gumikesztyű. Teljesen sima felületű, nem steril,
mindkét kézen hordható, rugalmas, kiválóan kézre illeszkedő, bőrbarát higiéniaikesztyű.
A göngyölt szélű mandzetta segíti a le- és felvételt, valamint a megfelelő illeszkedést.
Felhasználható: humán- és állategészségügyi, élelmiszeripari, vengédlátóipari,
laboratóriumi, kozmetikai, mikroelektroniaki, minőség-ellenőrzési, háztartási stb.
területeken.
Elérhető méretek: M; L; XL

EUROTECHNIQUE nitril vegyszerálló kesztyű
Megerősített mikroorganizmusok elleni védelem és vegyszerálló és mechanikai
védőkesztyű általános használatra.
Kiválóan alkalmas laboratóriumi, vegyszeres alkalmazásoknál. Anyaga, pamuttal bélelt
nitril. A termék CE jelöléssel van ellátva, megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó
56/686/CEE Európai irányelv alapvető követeleményeinek.
Elérhető méretek: 8; 9; 10

PR 88 típusú munkavédelmi kézkrém
A nem vizes anyagokkal történő munkavégzésnél védelmet nyújt a bőrnek az olajokkal
zsírokkal, ragasztókkal stb. szemben.
Valódi folyékony kesztyű, mely a nem vizes anyagokkal történő munkavégzésnél védi
kezét a szennyeződésekkel szemben, és vízzel könnyen lemosható. Megfelelő adagolás
esetén nem hagy hátra ujjlenyomatot, stabil fogást biztosít.

Munkavédelmi szemüvegek:
LUX Optical Visilux 60400; Visilux 60401
A karcmentes, víztiszta 2,2mm vastag polikarbonát lencse lehetővé teszi a tisztán
látást. Nagyobb hőmérsékleteken is megfelelően használható. Használható korrekciós
szemüveg felett is. Szára polikarbonát, rugalmas Ecolive végekkel.
EU szabványok: EN166, EN169, EN170, EN172, EN1836

PLUM PH Neutral szemkimosó
A karcmentes, víztiszta 2,2mm vastag polikarbonát lencse lehetővé teszi a tisztán
látást. Nagyobb hőmérsékleteken is megfelelően használható. Használható korrekciós
szemüveg felett is. Szára polikarbonát, rugalmas Ecolive végekkel.
EU szabványok: EN166, EN169, EN170, EN172, EN1836

Munkavédelmi ruhák
TIDY Professional - festő overál - 42103
Légáteresztő polipropilén alapanyagból készült – 42g/m2. A hosszú cipzár segíti a
kényelmes le- és felvételt.
Derék tájon gumírozott, továbbá csukló és boka tájékon is. Ennek köszönhetően
folyamatos védelmet nyújt a felcsúszás, beakadás ellen. A kapucni védelmet nyújt a
fejnek.
Eldobható, egyszer használatos termék.

Elérhető méretek: L; XL; XXL

Polyclean Polipropilén overál
Légáteresztő polipropilén alapanyagból készült – 42g/m2. A hosszú cipzár segíti a
kényelmes le- és felvételt.
Derék tájon gumírozott, továbbá csukló és boka tájékon is. Ennek köszönhetően
folyamatos védelmet nyújt a felcsúszás, beakadás ellen. A kapucni védelmet nyújt a
fejnek.
Eldobható, egyszer használatos termék.
Elérhető méretek: L; XL; XXL

TIDY Professional 3 rétegű SMS, lángálló overál
Kék változat, így könnyen megkülönböztethető a hagyományos társaihoz képest.
Radioaktív részecskék és korlátozott láng- és hő elleni kiegészítő védelemmel (EN533
1-es index). Három rétegű, kapucnis SMS polipropilén overál, 65 g/m2.
Porok, folyadékpermetek, fröccsenő vegyszerek (pl. 30%kénsav, 10% nátronlúg) elleni
védelem. Jó antisztatikus tulajdonságok. Kiváló szellőzőképesség.
Derék tájon, továbbá csukló és boka tájékon is gumírozott. Ennek köszönhetően
folyamatos védelmet nyújt a felcsúszás, beakadás ellen. Védőhajtókával ellátott cipzár.
Védelmi kategória: 5. és 6. típus
Elérhető méretek: L; XL; XXL

DUPONT Tyvek classic Xpert – védőoverál:
Ez a Tyvek típusú polietilén anyagú, fehér színű overál kapucnival van ellátva. Mindkét
oldala antisztatikus, nem töltődik fel a ruhával való érintkezés során.
Tökéletes védelmet biztosít az 1 mikronnál nagyobb részecskékkel szemben.

480 percen keresztül az alábbi vegyszerekkel szemben:
30% kénsav; 50% foszforsav;
40% nátrium-hidroxid; 12% nátrium-hipoklorit; stb.
Elérhető méretek: L; XL; XXL

Munkavédelmi álarcok
Polálarc – SUP AIR 23101
Ajánljuk inert porok, nem veszélyes szilárd és folyadék részecskék ellen (pl. cement,
cellulóz, gumi, vasrészecskék, szénpor, stb.). Kónusz formája, az alumínium orrcsipesz
és a szivacs csík megfelelő simulást biztosít az arc vonalához.
Külső pp-SMS, belső poliészter réteg, elektrosztatikus polipropilén közszűrő.
Allergén anyagoktól mentes, súlya mindössze 12g.
Névleges védelmi tényezője 4,5 MK

Aktívszenes, szelepes porálarc – 3M 9914 – FFP1 NR D
Ez a részecskeszűrő félálarc védelmet nyújt a szilárd részecskék, olaj vagy vízbázisú folyadék
ködök és irritatív szerves gőzök ellen, MK érték alatt.
Véd szilárd részecskék, olaj és vízbázisú ködök, irritatív szerves gőzök ellen az egészségügyi
határérték 4-szereséig. 3M Cool-Flow szelep csökkenti az arcrészen belüli levegőfelmelegedést, főleg meleg és/vagy párás munkakörnyezetben.
Összeroskadással szemben ellenálló belső héjjel van ellátva. A légzésvédő konvex alakja,
kétpántos felépítése, orrcsipesze, kiváló illeszkedést biztosít a különböző arctípusokra.
Kényelmes, könnyű, csésze formájú kivitel, súlya 18g
Névleges védelmi tényező: 4 MK

Eurmask Uno félálarc – SUP AIR 22101
Cserélhető betétes félálarc. Puha, bőrbarát polikloropén gumi anyaga kellemes viseletet tesz
lehetővé. Csavarmenetes csatlakozású, elforgatható szűrőbetéttartó, melynek segítségével
szabályozható a látótér szöge is.
Az állítható gumipánt biztonsági rögzítővel és hátsó fejkosárral van ellátva. A megfelelő
levegőáramláshoz egy belégző és egy kilégző szelep van elhelyezve.
Egyszerre egy szűrőbetét használható.
Eurofilter 22150 – A1B1E1K1
Ez a szűrőbetét védelmet nyújt a 65°C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok,
gőzök, szervetlen gázk, gőzök (kivéve szén-monoxid), kén-dioxid és savas gázok ellen, valamint
az ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,1 tf% koncentrációig.

3M 6000 – Félálarc
Az ikerszűrős kialakításnak köszönhetően nagyon alacsony légzési ellenállást biztosít a
használója számára. Az arcrész anyaga lágy, könnyű elasztomer.
Gazdaságos csereszűrők, melyek 3M fejlesztésű bajonettzárral rögzíthetők. Kitűnő egyensúly,
stabilitás és könnyen becsatolható nyakpánttal van ellátva.
Karbantartásmentes állapot. Cool FlowTM kilégzőszelep a belső melegedés ellen,
beszédmembránnal. Fejhez rögzítés négyponton történik, gyorsan oldható gumi fejszalagok
forgócsatokkal.

Elérhető méretek: S; M; L

3M 6000 – Teljesálarc
Az ikerszűrős kialakításnak köszönhetően nagyon alacsony légzési ellenállást biztosít a
használója számára. Az arcrész anyaga lágy, könnyű elasztomer.
Gazdaságos csereszűrők, melyek 3M fejlesztésű bajonettzárral rögzíthetők. Kitűnő egyensúly,
stabilitás és könnyen becsatolható nyakpánttal van ellátva. Panoráma látótér, belső gumi
félálarc.
Karbantartásmentes állapot. Cool FlowTM kilégzőszelep a belső melegedés ellen,
beszédmembránnal. Fejhez rögzítés négyponton történik, gyorsan oldható gumi fejszalagok
forgócsatokkal.
Elérhető méretek: S; M; L

3M 5911 P1 Részecskeszűrő
Védelmet nyújt az inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen (4 x MK).
Gázszűrő betétekkel együttesen, azok élettartamának meghosszabbítása érdekében, a lebegő
részecskék megszűrésére használható.

Rögzítése 3M 501 típusú adapterrel történik.

3M 2125 P2 Szűrőbetét
Védelmet nyújt a gyenge méreg kategóriájú, szilárd és folyadék részecskék ellen. Névleges
védelmi tényező: 10 MK
A szűrőbetét minkdét oldala szűr, ennek ellenére alacsony légzési ellenállást biztosít a
felhasználónak. Nem zavarja a látóteret.
Kialakítása bajonettzárral történik így közvetlenül csatlakoztatható fél- és teljesálarcokhoz
egyaránt. A rögzítés pontos és biztonságos kapcsolatot biztosít.

3M 6051 A1 Szűrőbetét
Ez a gáz és gőz szűrőbetét védelmet biztosít a 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek,
szerves gázok, gőzök ellem 0,1 tf% koncentrációig.
Alacsony légzési ellenállással bír, továbbá egyedi alakjának köszönhetően nem zavarja a
felhasználó látóterét.
A bajonettzáras kapcsolódási módnak köszöhentően a rögzítése pontos és biztonságos.

3M 6055 A2 Szűrőbetét
Ez a gáz és gőz szűrőbetét védelmet biztosít a 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek,
szerves gázok, gőzök ellem 0,5 tf% koncentrációig.
Alacsony légzési ellenállással bír, továbbá egyedi alakjának köszönhetően nem zavarja a
felhasználó látóterét.
A bajonettzáras kapcsolódási módnak köszöhentően a rögzítése pontos és biztonságos.

3M 6057 ABE1 Szűrőbetét
Ez a részecskeszűrő betét A1B1E1 típusú védelmet biztosít a felhasználónak. Szerves gőzök,
szervetlen és savas gázok ellen.
Fő felhasználási területei: a festékgyártás, tinta és színezőanyag gyártás, ragasztóanyag-, lakkés gyantagyártás illetve felhasználás, járműgyártás, fémsavazás, fémmaratás savazás.
Egyedi kialakításának köszönhetően nem zavarja a felhasználó látóterét. A bajonettzáras
kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítése pontos és biztonságos.

3M 6059 ABEK1 Szűrőbetét
Ez a részecskeszűrő betét A1B1E1K1 típusú védelmet biztosít a felhasználónak, szerves gőzök,
szervetlen és savas gázok, valamint ammónia ellen.
Fő felhasználási területei: a festékgyártás, tinta és színezőanyag gyártás, ragasztóanyag-, lakkés gyantagyártás illetve felhasználás, járműgyártás, fémsavazás, fémmaratás savazás,
hűtőberendezések gyártása, javítása, agrókémiai anyagok.
Egyedi kialakításának köszönhetően nem zavarja a felhasználó látóterét. A bajonettzáras
kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítése pontos és biztonságos.

3M 6099 ABEK2P3 Szűrőbetét
Ez a részecskeszűrő betét A2B2E2K2P3 típusú védelmet biztosít a felhasználónak, 65°C-nál
magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen 0,5tf% koncentrációig. Ezek
mellett szervetlen gázok, gőzök ellen 0,5tf% koncentrációig, savas gázok ellen 0,5tf%
koncentrációig, ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,5tf% koncentrációig.
Fő felhasználási területei: a festékgyártás, tinta és színezőanyag gyártás, ragasztóanyag-, lakkés gyantagyártás illetve felhasználás, járműgyártás, fémsavazás, fémmaratás savazás,
hűtőberendezések gyártása, javítása, agrokémiai anyagok.

Megközelítés
Budapest felől: M1/M7 autópálya felől, a törökbálinti 14-es kijáratról
kiérve, forduljunk balra, Budakeszi irányába, a lámpás kereszteződéshez
érve haladjunk tovább egyenesen. Ez után elérünk egészen Budakeszi
első lámpás kereszteződéséig. Itt haladjunk tovább egyenesen a
Budakeszi TESCO mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal
oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják telephelyünket.
Balaton felől: M7 autópálya Törökbálinti kijárat után balra fordulunk, majd
haladunk egészen a körforgalomig, a 2. kijáraton tovább haladunk az
aluljáró felé. Az aluljárót elhagyva tovább haladunk egyenesen a lámpás
kereszteződésig.
A lámpás kereszteződéshez érve egyenesen áthaladunk, majd tovább
haladva elérünk egészen Budakeszi első lámpás kereszteződéséig. Itt
haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO mellett haladva az út
végéig, forduljon balra majd bal oldalon a MEWA után közvetlenül
megtalálják telephelyünket.

Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 15:00
Rendelésfelvétel:
aruhaz@alvin-ltd.com e-mail címen
https://www.alvinshop.hu
webshopon
személyesen
Műszaki szaktanácsadás:
info@alvin-ltd.com e-mail címen
+36 23 44 55 10 telefonszámon,
szerdán és pénteken: 9:00 – 14:00
Egyéb információ kérés:
info@alvin-ltd.com e-mail címen
További csatornák:
https://www.facebook.com/alvinpla
st
https://www.youtube.com/user/Alvi
nPlast

Kompozit értékesítés:
Tóth Balázs
toth.balazs@alvin-ltd.com
Értékesítési képviselő
Csányi Erika
csanyi.erika@alvin-ltd.com
Vegyészmérnök
Gép és munkavédelem értékesítés:
Fogarassy Márton
fogarassy.marton@alvin-ltd.com
Gépészmérnök
Balázs kompozit értékesítás
Építőipari értékesítés:
Kékesi Gábor
gabor.kekesi@alvin-ltd.com
Kiemelt ügyfél-kapcsolattartó
Ügyfélszolgálat:
Tóth Lívia
toth.livia@alvin-ltd.com
Bordás Katalin
katalin.bordas@alvin-ltd.com

