
• G.F.O je odišavljeno univerzalno tekoče mazivo, ki ne
poškoduje glazure in gume. Predre in razpusti
zarjavelost, obloge in slanost. Odblokira matice,
vijake in ostale zablokirane ali zamrznjene
mehanizme. Odstrani vlago iz električnih tokokrogov,
čisti in ščiti površine, deluje dolgotrajno.

Polnjenje: 200 ml,  (Uporaba v vseh smereh)

• Forte presa je dvokomponentno lepilo brez stirena.
Uporabno za lepljenje vijakov v votlih stenah, kovinskih
konstrukcij na beton in drugih mestih, kjer se zahteva
velika nosilnost. Lepilo se uporablja z običajno pištolo
za silikon. Upoštevati navodila za uporabo.
Za profesionalno uporabo.

Polnjenje 300 ml

• Samolepilni krep trakovi, , PRO 14 UV sesenzitiv
uporabljajo za zaščito pri nanašanju kita, pleskanju in
fasadnih opravilih, lakiranju,... Lahko se uporablja za
etiketiranje, lepljenje in še za mnoge druge vrste zaščit.
Odporni so na temperaturo do 60 C.o

• Ameriški trak je armiran zelo močan samolepilni
trak, uporaben na mnogih področjih, kjer je potrebno
nekaj začasno sanirati, zalepiti, ograditi, zaščititi,
označiti, izolirati. Torej trak je nepogrešljiv za vse vrste
uporabnikov. Na voljo je v sivi in črni barvi.

Dimenzije: 50 m x 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm

Dimenzije: 25 in 50 m x 50 mm

• Embalažni trakovi PPL se uporabljajo na različnih
področjih, predvsem kot lepilni trakovi pri pakiranju in
embaliranju najrazličnejših kartonskih zabojev,
spajanju in lepljenju  papirja. Rjavi je uporaben za
standardno lepljenje, prozoren pa je pri odvijanju brez
šumen.

Dimenzije: rjavi 50m x 50mm, prozorni 66m x 50mm

je namenjenObojestranski samolepilni trak-specialni
za notranjo in zunanjo uporabo. Odporen je na vodo,
vlago, termične spremembe in UV žarke. Lepljenje in
pritrjevanje stekla, ogledal, milnikov, kaveljčkov,...
Ne lepi nelepljivih površin. Še močnejši trak je Forza
montaggio, nosilnost role 150 cm x 19mm je 50kg.

ISOLSOFF  TRAK TESNILNI PVC-ploščat
Samolepilni PVC tesnilni trak je namenjen za tesnenje
okenskih in vratnih okvirjev, profilov. Varuje, izolira in
tesni proti mrazu, prepihu, prahu in hrupu.
Namenjen je fugam oz regam od 1 do 3 mm.
Barva: bela in rjava.

SUPERSOFF TRAK TESNILNI, GUMA-P profil
Samolepilni, gumijasti tesnilni trak je namenjen
tesnjenju okenskih in vratnih okvirjev, profilov.
Varuje, izolira in tesni proti mrazu, prepihu, prahu in
hrupu. Namenjen je fugam oz regam od 2 do 5mm.
Barva: bela in rjava.

SUPERSOFF TRAK TESNILNI, GUMA-E profil
Samolepilni, gumijasti tesnilni trak je namenjen
tesnjenju okenskih in vratnih okvirjev, profilov.
Varuje, izolira in tesni proti mrazu, prepihu, prahu in
hrupu. Namenjen regam od 1 do 3,5mm.
Barva: bela ali rjava.

PARAFREDDO PU TRAK TESNILNI -ekspand.
samolepilni, poliuretanski tesnilni trak je namenjen
za enostavno tesnenje okenskih in vratnih okvirjev
pred prepihom, prahom in hrupom.
Barva: bela.

Obojestranski samolepini trak je namenjen
vsestranski notranji uporabi za lažja lepljenja v
vsakdanjih situacijah brez uporabe žebljev in vijakov.
Odporen je na vlago in termične spremembe. Lepi
kljukice, posterje, koledarje, dekoracije, osvežilce
kabeljske vode. Lepi na gladke ali pobarvane podlage.

Obojestranski samolepilni trak-Texil visokokakovosten
trak je namenjen za pritrjevanje lažjih stenskih oblog
in pritrjevanje talnih oblog, kot so: preproge, linoleji
in podobne obloge. Izdelek je visoko vzdržljiv.

• Prof in Happy color akrilne barve v sprejih po RAL karti
in naključno. Imajo dober oprijem na različne podlage,
kot so: les, pločevina, plastika, steklo, kamen, kovine,
keramika, zid, papir,...itd. Imajo velik sijaj (sijajne) in
samočistilni ventil. Na voljo so tudi specialni, tempe-
raturni in označevalni. Za industrijsko in domačo rabo.

Polnjenje: 400ml
Dimenzije: 5 in 25 m x 50 mm

Dimenzije: 1,5 m x 19 mm

Dimenzije: 1,5 in 10 m x 19 mm

Dimenzije: 4 m x 10 in 15 mm

Dimenzije: 6 m x 9 mm, debelina 3 mm

Dimenzije: 6 m x 9 mm, debelina 5,5 mm

Dimenzije: 6 m x 9 mm, debelina 4 mm

• Supercolla je kakovostno sekundno lepilo na osnovi
cianoakrilata. Uporabno na mnogih mestih za
začasna popravila ali trajne spoje v industriji ali
gospodinjstvu. Zelo dobro lepi: kovino, gumo, les,
usnje, kožo, keramiko, porcelan, papir, lepenko,
mnogo vrst plastike... Itd. Na voljo je tudi v gelu.

Polnjenje: 3g in 20g (opcija 2x3g, 5g, 7g in 14g)

FERNOVUS gel je gosta želatinasta barva, ki se na
površinah uporablja kot končni sloj, brez osnovnih
temeljnih barv. Gel se nanaša direktno na oksidirane
oz rjaste površine, očisti se le nevezane delce rje.
Uporaben je za zunanja in notranja dela.
Za industrijsko ali domačo uporabo, za zaščito in
dekoracijo površin. Polnenje: 750ml

Strech folija je namenjena embaliranju
najrazličnejših izdelkov. Folija je izjemno
čvrsta, raztegljiva in lepljiva.
Na voljo so tudi ročaji za uporabo folije.

Dimenzije: 100 m x 100 mm

Tesnilo za kamine je odporno na visoke temperature,
do 1200 C. Tesnilo izdelano na osnovi silikata poo

strditvi postane trdo kot kamen. Uporabno je za
popravila razpok in tesnjenje spojev pri kaminih,
pečeh in dimnikih. Zelo dobro se veže na kovino,
kamen, opeko in beton. Na voljo je v beli in črni barvi.

Polnjenje: 420g

Silikon za visoke temperature je tesnilo, ki nudi visoko
elastičnost in odpornost na tem. tudi do +350°C.
Primeren za tesnjenje klima, ogrevalnih naprav, za
cevi, ki dovajajo tople tekočine, gospodinjske naprave,
likalnike, peči, ipd. Odporen je na UV žarke in zunanje
vplive. Dobro lepi na steklo, keramiko, jeklo, aluminij,
na nekatere plastične snovi, les, pobarvane podlage.

Polnjenje: 90ml in 310ml

Bianco San je kislinski silikon, ki nudi odlično zaščito
proti plesni. Uporaben je v sanitarijah, kopalnicah,
pralnicah in kuhinjah. Odlično lepi na neporozne
podlage kot so keramika, steklo, aluminij, nekatere
plastične materiale in na lakirane podlage. Lastnosti
ohrani tudi po daljšem obdobju, ostane elastičen,
odporen na vročo vodo in svetlobo. Polnjenje: 90ml

Lepila za les, pluto in gumo na različnih osnovah so
primerna za drobna popravila, sestavljanje modelov,
figuric tudi kot priročna embalaža za mojstre pri
vsakdanjih ali profesionalnih opravilih za najrazličnejše
vrste lepljenja. Odlično in trajno lepijo les, pluto, gumo,
usnje, tkanine, pločevin, steklo in druge podobne podlage.

Polnjenje:  50 g, 25 ml,

Lepilo za gumo je specialno neoprensko lepilo,
namenjeno za lepljenje naravne gume za razna
popravila ali vsakodnevno drobno uporabo. Lepilo
lepi tudi: usnje, tkanine, klobučevino, les, laminat,
pločevino in steklo.

Polnjenje: 25 ml

Lepilo za trdo plastiko je specialno super močno,
povsem prozorno lepilo, namenjeno za lepljenje trde
plastike, ABS-a, plastike, pleksi stekla, metakrilata,
poliuretana med seboj in na les, kovino, steklo,
iverne plošče, beton in druge podlage. Posebej
primerno za lepljenje robnih trakov na iverne plošče.

Polnjenje: 25 ml

Lepilo za modeliranje je specialno, močno in hitro,
prozorno lepilo, ki ga je moč prebaravati. Namenjeno
je za lepljenje plastike, lesa, kovine, keramike,
papirja, kartona med seboj in na togi stiropor, PVC,
ABS, SAN, PSB, ASA, PMMA, pleksi steklo, steklo,
plastični laminat in druge podlage.

Polnjenje: 22 ml

Lepilo v spreju namenjeno enostavnemu in hitremu
lepljenju različnih vrst lahkih materialov, papir,
karton, tkanine in pene na plastiko, sintetične
materiale, les in kovino. Takojšen in trajen oprijem,
čisto delo.

Vsebina: 400ml

Lepila za les so univerzalna, ekstra in hitri vinilni lepili
namenjeni za drobna popravila ali mojstrska opravila
pri najrazličnejših vrstah lepljenja lesa, furnirja,
laminatov, lesnih oblog in ostalih lesnih izdelkov.
Lepila ustvarijo odličen in trajen spoj. Rapido,
omogoča lepljenje v samo 4 minutah.

Polnjenje: 150 ml

Sicur-fix je samolepilni protizdrsni trak, namenjen za
gladke pohodne površine kot so: stopnice, nagnjene
gladke ploščadi, terase in ostale gladke in pohodne
površine, kjer se pričakuje možnost zdrsa. Trakovi so
pripravljeni za takojšnje in enostavno lepljenje.

Dimenzija:25mmx 18m in25mmx 5m.

primerna za raztezne spojeNevtralna tesnilna masa
med elementi na fasadah, med stenami, tlemi, pri
stopnicah, za montažne in predelne stene, vodovodne

instalacije obrobe in bakrene žlebove, jeklo, pocinkano
pločevino, za vlažne podlage, za notranjo in zunanjo
uporabo.
Vsebina: 300ml

je močna vrvica na osnovi teflona. UporabnaTwineflon
je za spajanje cevi z navojem. Prednost je predvsem v
enostavni uporabi, manjši porabi in visoki odpornosti
na temp. do -200 do + 240 C. Vrvico se nemesti le°

na sprednji del navoja. V dnu ima dozirnik vazelin s
katerim se omogoči sprijem vrvice in lažje vijačenje.

Navitje: 175m



Lepilni in tesnilni trakovi, lepila,
barve, korekturna sredstva, zaščitna

sredstva, absorberji vlage,...

Program izdelkov
Saratoga

MS-09.2022

Belilo za fuge v trenutku prekrije umazanijo v fugah in te ponovno postanejo
lepe. S pomočjo gobice in posebnega ventila omogoča enakomerno nanašanje,
ter hitro in enostavno uporabo izdelka, fugam daje ponoven estetski izgled.

Polnjenje: 125 ml

Korekturni emajl je namenjen  manjšim popravilom, korekturam oddrgnin,
odkrušnin in zajed na električnih gospodinjskih aparatih, armaturnih pipah,
umivalnikih, školjkah, kopalnih kadeh in na vseh površinah prevlečenih z
emajlom ali porcelanom.  Emajl se hitro suši in ne porumeni. Odporen je na
detergente, belila in vročino do 100 C.o

Polnjenje: 45 g

Tesnilo za kadi, umivalnike je posebno prirejen iz bleščeče plastikein školjke
izdelan trak, ki odlično tesni rege med stenami in kadmi ali umivalniki. Tesnilo je
samolepilno in se enostavno polaga. Trak ščiti pred plesnijo. Čisti se z mokro
krpo.

Vsebina: za kadi 335cm x 19mm, za umivalnike pa 182cm x 19mm

je avtomatski dišeči regulator vlage v prostoru, ki se aktiviraAbsorber vlage
kadar je vlaga večja od normalnih vrednosti (40 – 60 %) in tako zagotavlja
optimalne pogoje v prostoru. Deluje brez elektrike in le takrat, ko je potrebno,
zahvaljujoč hidroskopični soli, ki vpija vlago iz zraka in jo v obliki vode oddaja

Na voljo so kompleti različnih vonjev in polnila za kasnejšev zbirno posodo.
polnjenje.

Polnjenje kompletov in polnil: 450g

Paprinate brisače, ki so izdelane iz 100% tekstilne celuloze. Zaradi tega so
uporabne na mnogih različnih področjih, od mehaničnih delavnic do restavracij s
prehrano. Prednosti so predvsem pri vpijanju vode, ne razpadajo prehitro, ne
puščajo vlaken, na roli pa je vedno več kot 800 lističev.

Pakiranje: 2 roli po najmanj 800 lističev

SARATOGA Zaščita toplote, je kakovosten penasti panel obdan z odbojno
prevleko. Izdelek preprečuje vpijanje toplote v konstrukcije za grelnimi telesi.
Tako toplota bolje prodira v prostor. Velik prihranek pri energiji. Odporen na
temperaturo. Enostavna namestitev.

Dimenzije: 100cm x 70cm.

Zelene vrtne cevi so izdelane iz 6 plasti visokokakovostnih umetnih materialov.
Cev je zato izjemno vzdržljiva do 36 AT in povozna. Na voljo so dimenzije: 1”,
1/2”, 3/4, 5/8, po 15 in 25 m.

Vsebina: 1zvitek

Nastavki za vrtne cevi so izdelani iz prvovrstne ABS plastike. Obdelani so z
gumo, zato so odporni na padce in poškodbe. Imajo tudi možnost zaklepa. Na
voljo je viliko vrst spojk, pištol in namakalnikov.

Vsebina: 1kos ali kompleti

Falo program obsega različne izdelke za pomoč pri čiščenju in kurjenju
kaminov in žarov. Na voljo so običajne parafinske in ekološke vžigalne kocke.
Čistilo za čiščenje steklenih površin pri kaminih, učinkovito odstranjuje sajaste
madeže na steklu. Pri trdovratnih madežih se postopek ponovi.

Vsebina parafinskih kock: 40/1
Vsebina ekoloških kock: 32/1
Vsebina plastenke čistila: 500ml

Korekturni flomastri so nepogrešljiv izdelek za mojstre v obrteh in
tudi sicer. Uporabni so za korekture, prekrivanje, označevanje,... Na voljo so v
različnih barvah, tudi lesov in debelin konic. So izjemno odporni na drgnjenje.

Vsebina: 10 kos

Madizajn  Zg.  Pirniče d.o.o.         Zg.  Pirniče  12 b          1215  Medvode
Tel:+386 1 3621 342, fax: 3621 343, e-mail: komerciala@madizajn.si,
www.madizajn.si

Distributer za SLO

Newstick 101 in TOP sta izjemno kakovostni kontaktni, univerzalni lepili. Za
dober in hitro nosilen spoj je potrebno premazati obe lepljeni strani, počakati,
da topilo izide in močno spojiti. Lepilo je primerno za lepljenje plastike, kovine,
lesonita, sintetičnih tkanin, poliuretanskih in poliester pen, betona, keramike,
mavca, lesa, furnirja, vezanega lesa, ivernih plošč, vlaknastih podlag, gume,

usnja, klobučevine, trde plastike,..           Pakiranje: 850, 450, 125 in 50 g.

Pleskarski program med drugim zajema kakovostne čopiče različnih širin.
Izdelani so pretežno iz naravnih ščetin (80/20) in kakovostnega lesa. Del
programa so tudi tekstilni valjčki in držala. Na voljo so tudi različne zaščitne
folije brez in z nameščenim lepilnim trakom, različnih dimenzij.

Pasta lavamani je učinkovita pasta za čiščenje umazanih rok od različne tudi
trdovratne industrijske umazanije. Ker je izdelana iz naravnih mil in površinsko
aktivnih snovi ohranja mehke roke in kožo ščiti pred pokanjem in luščenjem.
Pasta je izdelana v popolni odsotnosti jedkih snovi sipkega peska.

Vsebina: 750 ml

Bitumi v spreju je namenjen zaščiti pred trohnenjem pilotov, pomolov, privezov,
potopljenih površin v vodo, za sanacijo poškodb strešnikov, žlebov, štrešne
trapezne pločevine pred korozijo in vpijanjem vode, zaščito razpok v steni,
zbiralnikih vode, kanalov, fontan,... Z večkratnim nanosom ali celo
bandažiranjem se doseže izjemen efekt zaščite. Na voljo je v črni in beli barvi.

Polnjenje: 500 ml

GreenHome Dezinfekcijski dezodorant je odličen in enostaven izdelek za
čiščenje in vzdrževanje ustrezne higiene klimatskih in prezračevalnih naprav
tako individualnih, industrijskih, avtomobilskih, za avtobuse ali druga
industrijska vozila. Za boljši dostop v kanale sistema je priložena daljša cevka.

Vsebina: 400 ml


