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Hermeetikud

Hermeetikud

VABERI LAHENDUSTE SÜSTEEM

Liimid
Uus koostis

Vaber New Cristal Car Plus
MS Polymer®-il põhinev
ühekomponendiline liim
tuuleklaasidele.
Tagab suurepärased tulemused

Ühekomponendiline
polüuretaanliim tuuleklaasile

Pole vaja kruntida
Ei sisalda LOÜ-d

värvus
must
Vaber New Cristal Car Plus on
kiiresti kõvenev ühekomponendiline
kõrge viskoossusega tiksotroopne
MS-polümeerliim.
Sobib tuuleklaaside vahetamiseks,
tagab ohutuse ja suurepärased
tulemused kõigi sõidukitüüpide
puhul.

Vaber Vitrofix

Vaber New Cristal Car Plus
liimil puuduvad elektrit juhtivad
omadused ning seda
soovitatakse kasutada sõiduki
esi- ja tagaklaasidel, millega on
integreeritud raadio-, TV- ja
satelliitsidesüsteemide (GSM)
antennid.

Vaber New Cristal Car Plus kuivab
kiiresti, võimaldades sõiduki
töökojast välja viia juba üks tund
pärast paigaldamist.
Toote võib kanda keraamilise
kattega klaasile ilma eelneva
kruntimiseta.

290 ml tuub (12 tk karbis)

värvus
must
Vaber Vitrofix on
ühekomponendiline kiiresti kõvenev
polüuretaani baasil valmistatud
hermeetik.
Vahend on spetsiaalselt ette nähtud
tuuleklaaside väga kiireks
väljavahetamiseks. Turvapatjadega
varustatud autod võivad töökojast
välja sõita juba üks tund pärast
klaasi paigaldamist.

Tagab suurepärased
tulemused
(Toatemperatuur > 23 °C;
suhteline niiskus 50%).

310 ml tuub (12 tk karbis)

Vaber Primer Vitrofix
Nakkeparandaja
ühekomponendilisele
polüuretaanliimile tuuleklaaside
paigaldamiseks
värvus
must

Vaber Primer Vitrofix on
polüuretaanliimi aktivaator, mida
soovitatakse kasutada klaaspindade
kruntimiseks enne Vaber Vitrofixi
kasutamist.
30 ml pudel (12 tk karbis)
250 ml pudel (12 tk karbis)

Vaber Vitrofix Kit
Polüuretaanipõhine liimimissüsteem
tuuleklaaside kinnitamiseks.

Uus koostis tuuleklaasi
väljavahetamiseks ja
kinnitamiseks.
värvus
must

Komplekti kuuluvad:
1 liim Vaber Vitrofix 310 ml tuubis
1 puhasti 30 ml pudelis
1 nakkeparandaja 30 ml pudelis
1 metallniit
1 varras nakkeparandaja
pealekandmiseks
1 salvrätt puhasti jaoks
1 standardne otsik + 1
eriotstarbeline otsik (nõelaga)
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Liimid
Tagab suurepärased
tulemused

Vaber Multibond

Vaber Primer 1000

Ühekomponendiline MS Polymeri
põhine liim erinevate materjalide
tihendamiseks ja ühendamiseks

Nakkeparandaja MS Polymer®-i
põhistele hermeetikutele ja
liimidele

värvus

Vaber Primer 1000 on spetsiaalne
eeltöötluskrunt, mis sobib MS
Polymer®-i põhiste liimide nakke
parandamiseks erinevatel
aluspindadel.

must

Ei sisalda LOÜ-d

valge
hall

500 ml pudel

Vaber Multibond on
ühekomponendiline MS Polymer®-i
baasil valmistatud suurepäraste
mehhaaniliste ja naket
soodustavate omadustega liimhermeetik, mis on mõeldud
tööstusehituse elementide
ühendamiseks ning betooni, metalli
ja plasti vuukide tihendamiseks
olukordades, kus on nõutud
kõrgendatud vastupidavusega
mehhaanilised omadused.

Vaber Multibond liimib kruntimata
roostevaba terast, EC-d ja värvitud
terast, vaske, tsingitud alumiiniumi,
messingit, polüestrit, klaasi, lakitud
puitu, jäika PVC-d. Töötlemata
metalli, pulbervärviga kaetud
metallide ja alumiiniumi ning
töötlemata alumiiniumi, PC, ABS-i
puhul soovitatakse kasutada
nakkeparandajat Vaber Primer
1000.

Spetsiaalsed
nakkeparandajad

290 ml tuub (12 tk karbis)

Vaber Cristal Car

Vaber 177

MS Polymer®-i põhine
ühekomponendiline liim
tuuleklaasile

Kiiresti kuivav universaalne
neopreenliim

värvus

Värvus
helekollane

must
Ei sisalda LOÜ-d
Vaber Cristal Car on
ühekomponendiline niiskuse toimel
kõvenev liim, mis ei sisalda
isotsüanaate ega lahusteid. Sobib
kasutada tuuleklaasi
väljavahetamisel.
Liim säilitab elastsuse ning oma
füüsikalis-keemilised omadused.
Vaber Cristal Car on kasutatav
ilma eelneva kruntimiseta.

Vaber 177 on poolvedel liim, mis
sobib kummi, naturaal- ja
kunstnaha, riide, vildi ning
vahtpolüuretaani kleepimiseks
värvitud paneelidele jms.
Liimib interjööris kasutatavat
vahtpolüuretaaniga dubleeritud riiet
ja muid viimistluselemente.
Kuna liim talub kõrgeid
temperatuure, siis soovitatakse
seda kasutada keretöökodades
sõiduki katuse ülemise piirkonna
liimimistöödeks.
Liim on väga hea toimivusega ning
kuivab kiiresti.
170 ml tuub (50 tk karbis)
0,380 kg purk (12 tk karbis)
0,850 kg purk (12 tk karbis)

290 ml tuub (12 tk karbis)
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Liimid
VaberSem Kit
Epoksüpõhine süsteem
kaitseraudade ja teiste auto
plastosade remontimiseks

VaberSem Kit tooted on ette
nähtud uretaanist ja plastist osade
parandamiseks.
Vabersem 027 süsteemi
kasutatakse RIM-i, TPUR-i, PUR-i,
uretaani ja teiste pooljäikade
plastide parandamiseks.
Vabersem 037 süsteemi
kasutatakse TPO, PC, PP, R-RIM-i
ja teiste jäikade plastide ning
selliste komposiitmaterjalide nagu
BMC ja SCM-i parandamiseks.
Uudsed koostised, mis sisaldavad
tugevdavaid liimaineid, on
spetsiaalselt mõeldud tugevate
plastide jaoks.
Lisaks suurepärastele nakkumist
soodustavatele omadustele on
kahekomponendilised
epoksüpõhised segud ka hõlpsasti
lihvitavad töödeldavat pinda
ummistamata.
Toode sobib kasutamiseks
enamikul interjööri ja eksterjööri
plastikutel.

Komplekti kuuluvad:
1 tuub Vabersem 027 198 ml koos 2
otsikuga 028
1 tuub Vabersem 037 198 ml koos 2
otsikuga 028
1 käsipüstol Vaber sem mix 029
6 otsikut Vaber TIP 028
1 rull Vaber Tape 10 m
1 pudel Vaber Bumper Primer 100 ml
1 rull Vaber Film 10 m

Terviklik lahendus
plastikute ühendamiseks
ja parandamiseks

VaberSem 027

Vaber Sem 237

Kahekomponendiline
konstruktsiooniliim pooljäikade
kaitseraudade ja plastide
parandamiseks.

Kahekomponendiline
konstruktsiooniliim jäikade
kaitseraudade ja plastikute
parandamiseks

Madal LOÜ tase

Madal LOÜ tase

198 ml tuub koos kahe otsikuga 028

198 ml tuub koos kahe otsikuga 028

Vaber 028

Vaber Bumper Primer

Segamisotsikud
konstruktsiooniliimile

Vedel nakkekrunt plastidele

6 otsikut karbis

100 ml pudel

Vaber Tape

Vaber Film

Liimi tugevdusteip

Läbipaistev kleeplint

10 m rull

10 m rull
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Hermeetikud
Vaber Fa 1300
Isekleepuv tihendusteip (butüül)

Värvus
Must
Vaber Fa 1300 on elastomeerne
rõhutundlik pressitud kleeplint, mis
on saadaval erinevate
sektsioonidena.
Seda on uuritud erinevate
aluspindade tihendamisel (nt
rasvatustatud plekil, krunditud plekil
ja tsinkplekil või klaasil, puidul ning
sellistel plastidel nagu EPDM, PE,
PP, TPO), kus on vajalik tõhus
niiskustõke.
Polümeeri hoolikas valik võimaldab
saada toote, mis pakub suurepärast
kaitset pindadele, kuhu teip
kantakse.
Rullid mõõduga 4 mm x 9,14 m (20
rulli karbis)
Rullid mõõduga 8 mm x 4,50 m (20
rulli karbis)

Vaber SWS

Vaber 230/IB

Vormitud tihendusteip (butüül)

Suurepärase elastsusega
butüülhermeetik
kummitihenditele

värvus

värvus

must

must

Vaber SWS Stop Water Strip on
polümeerne rõhutundlik pressitud
kleeplint, mis on saadaval erinevate
sektsioonidena. Seda on uuritud
erinevate aluspindade tihendamisel
(nt rasvatustatud plekil, krunditud
plekil ja tsinkplekil või klaasil, puidul
ja plastil), kus on vajalik tõhus
niiskustõke.
Polümeeri hoolikas valik võimaldab
saada toote, mis pakub suurepärast
kaitset pindadele, kuhu teip
kantakse.
Rullid mõõduga 10 mm x 1 mm x 6
m (5 rulli karbis)

Vaber 230/IB on heade nakke- ja
koospüsivust soodustavate
omadustega elastne
butüülhermeetik.
Hermeetikut kasutatakse peamiselt
ehitustööstuses alumiiniumist ja
klaasist katete tihendamiseks, mille
puhul on nõutav vee- ja õhukindlus.
Tänu oma nakkuvusele ja heale
elastsusmoodulile absorbeerib
hermeetik konstruktsioonide
soojuspaisumist.
Peale selle leiab Vaber 230/IB
kasutamist sideplaatide,
jätkukohtade ja muhvide
tihendamisel EPDM-i jt materjalide
puhul.
300 ml tuub (12 tk karbis)
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Hermeetikud
Vaber 240

Vaber 240 Z

Vetthülgav plastiline
tihendusmaterjal

Vetthülgav plastiline
tihendusmaterjal

värvus

värvus
must

hall
Vaber 240 on halli värvi vormitud
kleepmastiks.
Seda kasutatakse kaabli läbiviikude,
avade ja laiade pragude
tihendamiseks.
Hea nakkuvus paljudel pindadel.
Säilitab plastilisuse.
1 kg tükid (25 tk karbis)

Vaber 240Z on musta värvi
vormitud kleepmastiks.
Seda kasutatakse kaabli läbiviikude,
avade ja laiade pragude
tihendamiseks.
Hea nakkuvus paljudel pindadel.
Säilitab plastilisuse.
1 kg tükid (25 tk karbis)

Erilised
tihendusmaterjalid
keretöökojas ja mujal…

Hermetiseerib tihendeid,
klaasümbrisi…

Vaber A 98

Vaber 250 M

Veepõhine hermeetik plekile,
harjaga pealekantav

Butüülhermeetik
kummitihenditele
Säilitab elastsuse

värvus

värvus

hall

must

Vaber A98 on tiksotroopne
veepõhine harjaga pealekantav
liitekohtade hermeetik.
Kasutatakse äärikutel, sõiduki kere
esi- ja tagaosa keevitatud
komponentidel ning pakiruumis.
Vaber A98 kuivab kiiresti ning ei
pragune. Toode loob suurepärase
tolmu-, vee- ja niiskusetõkke.
300 ml tuub (24 tk karbis)
0,850 kg purk (12 tk karbis)

VABER 250 M on pehme
kummiprofiilide hermeetik, mis
säilitab elastsuse.
VABER 250 M säilitab oma
plastilisuse, sellel on head
nakkeomadused ning madal
kokkutõmbuvus pärast lahustite
vabanemist.
Vahendit võib kasutada erinevate
materjalide (nt klaas, puit, betoon
jne) tihendamiseks.
300 ml tuub (12 tk karbis)
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Hermeetikud
Vaber Multiseal

Vaber Multispray

Ühekomponendiline liim MS
Polymer®

MS Polymer®-i põhine
ühekomponendiline pihustatav
liim

värvus

värvus

must
valge

hall
Ei sisalda LOÜ-d

Ei sisalda LOÜ-d
Vaber Multiseal on kvaliteetne
pleekimisekindel elastne
ühekomponendiline hermeetik
ühenduste tihendamiseks.
MS Polymer®-i põhine, ei sisalda
isotsüanaati, silikooni ega
polüuretaani. Ei sisalda lenduvaid
orgaanilisi ühendeid.
Peamised omadused:
• suurepärane liimaine, mis sobib
paljudele pindadele;
• säilitab elastsuse pärast
kõvenemist;
• lõhnatu;
• ülevärvitav kohe või 48 tunni
jooksul pärast pealekandmist;
• suurepärane ilmastikukindlus;
• vastupidav paljude kemikaalide
toimele.

290 ml tuub (12 tk karbis)

Ei sisalda LOÜ-d
Vaber Multiseal
hermeetiku omadusi on
uuritud metalli
ühenduskohtade,
poritiibade, uste, kapottide,
mootoriruumide,
pakiruumide jms
tihendamisel.

Vaber Multispray on
ühekomponendiline pihustatav
hermeetik. Sobib metalli
ühenduskohtade tihendamiseks
sõidu- ja kaubaautode keredel.
Vaber Multispray on valmistatud
MS Polymer®-i baasil. Toode ei
sisalda isotsüanaati ning sellel on
madal lenduvate orgaaniliste
ühendite tase.
Peamised omadused:
• sobib suurepäraselt paljude
materjalide (terasplekk, värvitud või
nakkeparandajaga töödeldud
pinnad) liimimiseks;
• ülevärvitav märjalt või 48 tunni
jooksul pärast pealekandmist;
• säilitab elastsuse;
• ei pragune ega tõmbu kokku
pärast värvimist;
• vastupidav kemikaalide ja õhus
sisalduvate ainete toimele;
• roostekindel;
• UV-kindel;
• taastab sõidu- ja veoautode ning
haagiste komponentide originaalse
viimistluse.

Madal LOÜ tase

290 ml tuub (12 tk karbis)

Vaber SP5

Vaber Brushable 737

Ühekomponendiline polüuretaantihendusmaterjal

Lahustipõhine liim plekile,
pealekantav harja või
pahtlilabidaga

värvus
must
valge
hall
Vaber SP5 on ühekomponendiline
polüuretaanil põhinev tihendusliim.
Toodet kasutatakse autotööstuses
kerede esi- ja tagakülje
keevisõmbluste, pakiruumi põhja ja
salongi põranda tihendamiseks.
Vaber SP5 tagab ühenduskohtades
suurepärase veetõkke ning kaitseb
auto salongi komponente vee
sissetungimise eest.
Vaber SP5 kasutatakse ka
vibreerivate osade hõlpsaks
kinnitamiseks keredes ja
konteinerites.

värvus
hall
Vaber Brushable 737 on
tiksotroopne lahustipõhine harjaga
pealekantav hermeetik.
Kasutatakse äärikutel, sõiduki kere
esi- ja tagaosa keevitatud osadel
ning pakiruumis.
Vaber Brushable 737 kuivab
kiiresti, see ei pragune ning loob
suurepärase tolmu-, vee- ja
niiskusetõkke.
300 ml tuub (24 tk karbis)
0,850 kg purk (12 tk karbis)

310 ml tuub (12 tk karbis)

600 ml kott (12 tk karbis)
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VABERI LAHENDUSTE SÜSTEEM

Vaber pakub täielikku
lahenduste valikut keretööde
spetsialistidele.

• Liimid
• Hermeetikud
• Kaitsekatted
• Heli summutavad vahendid
• Teibid
• Kiled
• Eriotstarbelised tooted
• Hooldusvahendid
• Varustus
• Tarvikud

• Kindel kvaliteet
• Suurepärased tulemused
• Lihtne peale kanda
• Vastab keskkonnanõuetele

ALMELO OÜ

Suur-Sõjamäe 20
Tallinn 11415
Estonia
Tel: +372 6465176
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Keretööde
toodete
kataloog

Kiled ka teibid

Heli summutavad vahendid ja kaitsekatted

Heli summutavad
vahendid ja
kaitsekatted

VABERI LAHENDUSTE SÜSTEEM

Kiled ja teibid

Heli summutavad vahendid ja kaitsekatted
Vaber Tex

Vaber Aquafinish 1000
Winterproof

Heli summutav kivikaitse
kerealuseks pinnakatteks

Heli summutav kivikaitse

värvus

värvus
must

must
Ettetellimisel: hall

valge
hall
Vaber Tex on kivikildude eest
kaitsev ning heliisolatsiooni pakkuv
tekstureeritud kaitsekiht, mis
põhineb lahustis lahustatud kummil
ja vaikudel.
Plekile pihustatud aine moodustab
kiiresti plastilise kulumiskindla
kattekihi.
Vaber Tex ei tõmbu kokku ega
pragune isegi madalatel
temperatuuridel. Aine ei lahustu
vees ning seda võib veidi aega
pärast pealekandmist üle värvida.

beež

Vaber Aquafinish 1000
Winterproof on uudne heli
summutav ja kivikildude eest
kaitsev kattekiht, mis on
valmistatud vee baasil.
Toode on mõeldud eelkõige
pakiruumide, mootoriruumide,
terasest spoilerite, uste ja salongi
komponentide töötlemiseks. Tänu
spetsiaalsele koostisele on toode
alati kasutatav ning see säilitab
oma omadused ka pärast korduvat
külmumist. Palun lugege teavet
kasutamise ja hoiustamise kohta
toote tehniliste andmete lehelt.
Aquafinish 1000 Winterproof on
hea UV-kindlusega.
Vaber Aquafinish 1000
Winterproof on väga hõlpsasti
pihustatav isegi keskmise või
peene tekstuuri korral.

1 kg pudel (12 tk karbis)
2 kg pudel (12 tk karbis)
1 kg pudel (12 tk karbis)
Ettetellimisel: 18-liitrine ämber

Lahustivaba

1-liitrine pudel (12 tk karbis)

Vaber 355 NEW

Vaber Top 1 Spray

Heli summutav ja kivide eest
kaitsev akrüülkate

Peen apelsinikooretaoline
kivikaitse

värvus

värvus

must

must

valge

Tagab suurepärased
tulemused

hall
Vaber 355 NEW on heli summutav
akrüülkaitsekate, mis on mõeldud
kandmiseks kere küljepaneelidele,
pakiraami piirkonda, põhjale,
kaitseraua alumisele küljele, uste
alla. Stabiilne UV-kiirte ja tavaliste
puhastusvahendite suhtes. Kuivab
kiiresti. Ülevärvitav igat tüüpi
autovärvidega.
Väga hea kattevõime.
Vaber 355 NEW taastab
tähtsaimate autotootjate kereosade
originaalse viimistluse.

1-liitrine pudel (12 tk karbis)

valge
Vaber Top 1 Spray on
akrüülvaikude baasil valmistatud
elastne kivikaitse-kattekiht, millel
on head nakkuvusomadused.
Kiht on vastupidav, kaitstes
kerepinda kulumise ja korrosiooni
eest.
Vaber Top 1 Spray moodustab
pinnale peene apelsinikooretaolise
elastse kihi.
Toode kuivab kiiresti ning seda
saab lihvida ja üle värvida igat
tüüpi autovärvidega.

Madal LOÜ tase

400 ml aerosoolpurk
Komplekti kuulub reguleeritav
klapp (12 tk karbis)

Koos Vaberi pihustuspüstolitega:
L11 U/90 – L15 – No Stop System
2000
ALMELO OÜ - Suur-Sõjamäe 20 - Tallinn 11415 - Estonia - Tel: +372 6465176 - almelo@almelo.ee

Heli summutavad vahendid ja kaitsekatted
Vaber Protex NEW

Vaber Protex NEW spray

Korrosioonitõrjevaha õõnsustele
ja metallist karpidele

Vahapõhine
korrosioonitõrjeaerosool
õõnsustele ja metallist karpidele

värvus

värvus
tume
läbipaistev

must
tume
läbipaistev

Vaber Protex NEW on vahapõhine
toode, mis on mõeldud sõidukite
metallist karpide alaliseks
kaitsmiseks.
Vahend on suurepärase
kapillaarsusega, tagades kindla
kaitse isegi raskesti
ligipääsetavates piirkondades
(samuti paneelide või osade
ühenduskohtades).
Vaber Protex NEW sobib
suurepäraselt ka pikaajaliselt hoiule
pandud autoosade ja komponentide
(nt stantsid jm tööriistad, varuosad)
kaitsmiseks.
1-liitrine pudel (12 tk karbis)
2-liitrine pudel (12 tk karbis)

Vaber Protex NEW Spray on
vahapõhine korrosioonitõrjevahend
karbi osade kaitsmiseks.
Tänu oma kapillaarsusele tagab
kindla kaitse korrosiooni eest isegi
ühenduskohtades.
Vaber Protex NEW Spray
aerosooli kasutatakse raskesti
ligipääsetavate pindade ja
suuremõõtmeliste tööriistade
kaitsmiseks.
600 ml pihustuspurk
(12 tk karbis)
600 ml pihustuspurk
(12 tk karbis)
600 ml pihustuspurk
(12 tk karbis)

Vaber Bumper Tex

Vaber Crystal Tek

Ühekomponendiline värv plastist
kaitseraudadele

Vetthülgav nano-tehnoloogial
põhinev autoklaasi töötlusvahend
Saksa TUV Thuringeni sertifikaat

värvus

värvus

must
hall

läbipaistev

Vaber Bumper Tex on
ühekomponendiline värv, mida
kasutatakse plastist kaitseraudade
töötlemisel kas esialgse välimuse
taastamise otstarbel või
nakkeparandajana enne tavaliste
keretööde emailidega ülekatmist.
Vaber Bumper Tex nakkub
enamike kaitseraudade
valmistamiseks kasutatavate
plastidega (polüpropüleen,
polükarbonaat, ABS, Pocan, Xenoy,
jäik polüuretaan, klaaskiuga
sarrustatud polüester), välja arvatud
polüetüleen ja selle segud.
Kuivanud Vaber Bumper Tex on
poolmatt nagu originaalsed
kaitserauad.

Vaber Crystal Tech on
kahekomponendiline nanotehnoloogial põhinev süsteem, mis
on mõeldud sõiduki eesmiste
süsteemide kaitsmiseks vee, tolmu
ja putukate eest.
Kahe komponendi vahelise
reaktsiooni tulemusena moodustab
Vaber Crystal Tech läbipaistva
nano-kile, mis on vastupidav
päikesekiirte toimele ja
mehhaanilistele mõjutustele ning
hülgab vett ja tolmu.
Vett-tõrjuv komplekt sisaldab:
• 75 ml detergent D
• 25 ml kaitsevedelik – osa A
• 25 ml kaitsevedelik – osa B
• 3 lappi

1-liitrine pudel
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Heli summutavad vahendid ja kaitsekatted
Vaber 322/A

Vaber 323/A

Isekleepuv heli summutav
kattematerjal

Isekleepuv heli summutav
kattematerjal

värvus

reljeefne

must

värvus
must

Vaber 322/A on isekleepuv
bituumenmaterjal, mis sobib
isoleeriva ja heli summutava kihina
paigaldamiseks istmete ja pakiruumi
varuratta hoiukoha alla.

Vaber 323/A on isekleepuv
bituumenmaterjal, mis sobib
isoleeriva ja heli summutava kihina
paigaldamiseks istmete ja pakiruumi
varuratta hoiukoha alla.

Materjali mõõdud:
• 400 x 500 x 2 mm (5 tk karbis)
• 400 x 500 x 2 mm (10 tk karbis)
• 500 x 500 x 2 mm (10 tk karbis)
• 500 x 1000 x 2 mm

Materjali mõõdud:
• 400 x 500 x 1,75 mm (10 tk karbis)
• 500 x 500 x 1,75 mm (5 või 10 tk
karbis)

Vaber 330

Vaber Dertan

Bituumenipõhine heli summutav
pasta harja või pahtlilabidaga
pealekandmiseks

värvus
must
4,5 kg purk (6 tk karbis)

Vaber 330 on heli summutav
kaitsekate, mis põhineb
oksüdeeritud bituumenil,
mineraalsetel täiteainetel ja
lahustitel.
Toode on ette nähtud metallist
pindade helipidavuse
suurendamiseks.
Suurepärane vastupidavus
vananemisele ja atmosfääriõhus
leiduvate ainete toimele.

Vaber Inoxweld 1020
Keevitusele vastupidav terase
efektiga korrosioonitõrjeaerosool
värvus
terase efekt
400 ml pihustuspurk
(12 tk karbis)

sile

Roostemuundur

värvus

1-liitrine pudel (12 tk karbis)
5-liitrine kanister
Vaber Dertan on roostemuundur.
Toode reageerib raua välispinnaga
ning muundab rooste mustaks
kaitsekihiks.

must

Vaber Plakka
Vaber Inoxweld 1020 on
korrosioonivastane kiiresti kuivav
nakkeparandaja paljudele
materjalidele. Toodet
iseloomustab suurepärane
vastupidavus vananemisele ja
soolade toimele. Vaber Inoxweld
1020 talub väga kõrgeid
temperatuure ning see sobib
suurepäraselt keretöökojas
metallist komponentide, korpuste
ja karpprofiilide ning isegi
keevitatud osade pikaajaliseks
kaitsmiseks korrosiooni eest.
Toote ülekatmiseks saab kasutada
kõiki tavalisi värvimissüsteeme.

Isekleepuv heli ja vibratsiooni
summutav alumiiniumkate
Katte mõõdud:
250 x 110 x 3 mm (12 tk karbis)

Vaber Plakka on liimikihiga kaetud
alumiiniumkate, mille heli
isoleerivaid omadusi on uuritud
paneelidel, torustikel, vask- ja
raudtorudel jne.
Vaber Plakka on pressitud
alumiiniumalusele ning see talub
hästi madalaid ja kõrgeid
temperatuure. Katet kasutatakse ka
vibratsiooni vältimiseks ja
helineelduvuse tagamiseks laia
sageduseskaala ulatuses.
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Kiled ja teibid
Vaber Invisible Tape

Vaber Defender

Läbipaistev kahepoolne
akrüülteip

Isekleepuv läbipaistev
polüetüleenkile kõigi sõidukite
esi- ja tagauste sisekülgede
katmiseks

Tagab suurepärased
tulemused

värvus
läbipaistev
Vaber Invisible Tape on
kvaliteetne läbipaistev kahepoolne
kleeplint läbipaistvate plastist
(standardne PC – PMMA) või
klaasist osadega ühendamiseks
kohtades, kus mehhaanilisi
kinnitusvahendeid ei saa kasutada.
Kleeplint suudab summutada
vibratsiooni ja kompenseerida
erinevate koefitsientide ulatuses
esinevaid paisumisi, kuna talub
hästi madalaid ja kõrgeid
temperatuure. Peale selle on teip
eriti hea nakkuvusega, mis
võimaldab seda suurepäraselt
kasutada paljude tööde
teostamiseks.

värvus
läbipaistev
Vaber Defender on isekleepuv vee, niiskuse- ja tolmukindel
polüetüleenkile. Tootel on hea
vastupidavus sisselõikamise ja
rebimise suhtes.
Kile koosneb LDPE-voodrist, mis on
kaetud keskmise nakketugevusega
akrüülliimiga. Tänu sellele saab kile
kiiresti eemaldada ja välja
vahetada.
Kilerulli mõõdud 60 cm x 10 m
(15 rulli karbis)

Rullide suurused:
6 mm x 3 m x 0,5 mm
9 mm x 3 m x 0,5 mm
12 mm x 3 m x 0,5 mm
19 mm x 3 m x 0,5 mm
25 mm x 3 m x 0,5 mm
(10-rulline karp ühes pakendis)

Vaber DSB 2002

Vaber Alu Mask

Isekleepuv porolooniga
polüetüleenkile kõigi sõidukite
esi- ja tagauste sisekülgedele

Isekustuva termoplastkilega
lamineeritud alumiiniumfoolium

värvus
läbipaistev
Vaber DSB 2002 on vee-, niiskuseja tolmukindel kleepuv kile, mis on
mõeldud kasutamiseks igat tüüpi
sõidukite esi- ja tagauste sisekülje
kattekihina.
Toode koosneb silikoonpaberist,
eemaldatavast akrüülliimikihist, PPkilest, alalisest akrüülliimikihist, PEporoloonist.
Originaalvarustus mõnede
Prantsuse autode puhul.

Vaber Alu Mask on
alumiiniumfoolium, mille
lamineerimiseks on kasutatud
spetsiaalset isekustuvat plastkilet,
mis annab tootele head
mehhaanilised omadused.
Toode on mõeldud sõidukite
sisemiste ja välimiste osade
katmiseks keevitustööde
teostamisel ja välimiste plastosade
kaitsmiseks infrapunakiirguse
kasutamise ajal.
Rull 60 cm x 10 m x 70 mikronit

Kilerulli mõõdud 60 cm x 10 m
(6 rulli karbis)
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Kiled ja teibid
Vaber 1/Maz

Vaber Soft Tape

Bituumenipõhine
kondensaadikindel isoleerteip
õhu konditsioneerimissüsteemidele

PVC-vaigul põhinev pehme
poroloonteip

värvus

värvus

antratsiit

antratsiit

Vaber 1/Maz on bituumenteip, mis
on mõeldud kasutamiseks külmadel
torudel kondensaadi ja vee
tilkumise vältimiseks.
Vaber 1/Maz teipi võib kasutada
isoleerimismaterjalina ka kuumadel
torudel, mille temperatuur ei ületa
80 °C.
Rullid ühes pakis, rulli mõõdud:
50 mm x 10 m x 3 mm
(24 rulli karbis)

Vaber Soft Tape on PVC-vaigul
põhinev poroloonteip.
Võimalikud kasutusvaldkonnad on
alljärgnevad.
• Seda saab kasutada tuuleklaasi
eraldamiseks autokerest
ühendamise faasis, et vältida
purunemist.
• Seda saab paigaldada autoustele,
et vältida vibratsiooni.
• Seda saab kasutada auto
stereosüsteemi, kõlarite,
ärandamisvastase süsteemi,
õhukonditsioneeri ja teiste
seadmete paigaldamiseks, et
vältida müra ja vibratsiooni.
• Paljud muud rakendused maja
ehitamisel ja meisterdamisel.
Rullid ühes pakis, rulli mõõdud:
19 mm x 10 m x 5 mm
25 mm x 10 m x 5 mm
(9 rulli karbis)

Vaber Twin Fast

Vaber Wrap Seal Tape

Plastmaterjalist kinnitussüsteem

Isekleepuv polüisobutüleenteip

värvus

värvus

valge

must

Vaber Twin Fast on suurepärane
kinnitussüsteem, mis põhineb
üksteisega haakuvatel
seenekujulistel plastnagadel.
Vajaduse korral saab osad üksteise
küljest hõlpsasti lahti võtta.
Vaber Twin Fast on ühepoolne
kinnitussüsteem, mille
tõmbetugevus on identne
olenemata kinnitamise viisist:
süsteemi komponendid saab
omavahel kinnitada nii piki- kui
ristisuunaliselt.
Vaber Twin Fast süsteem kinnitub
erinevatele alustele tänu
spetsiaalsele akrüülliimile, mis
tagab suurepärase haarde isegi eriti
nõudlikes tingimustes.
Üks rull pakis, rulli mõõdud:
23 mm x 2 m

Vaber Wrap Seal Tape on
polüisobutüleenteip, mis on
varustatud hõlpsasti eemaldatava
plastkilega. Teip on isekleepuv ning
kinnitub suurepäraselt pindadele,
kuhu see paigaldatakse.
Seda kasutatakse peamiselt
muhvide, kaablite, metallist ja
plastist torude jms tihendamiseks ja
kaitsmiseks.

Üks rull pakendis, rulli mõõdud:
19 mm x 9,15 m (10 rulli karbis)
25 mm x 9,15 m (10 rulli karbis)
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Kiled ja teibid
Vaber Logo Tape 2001

Vaber Color Mask

Kahepoolne eemaldatav kleeplint
kõigi sõidukite logode ja
embleemide taastamiseks

Polüetüleenist kaitsekile sõidukite
katmiseks

värvus

värvus
läbipaistev punane

läbipaistev

läbipaistev valge

Vaber Logo Tape 2001 on kontrolli
all hoitava nakkuvusega teip, mis
jätab kokkupuutepinnad puhtaks
pärast eemaldamist.
Eemaldatav teip on mõeldud igat
tüüpi sõidukite logode ja
embleemide taastamiseks. See
sobib suurepäraselt ka osade
kohale asetamiseks enne lõplikku
kinnitamist ning dekoratiiv- ja
reklaamelementide paigaldamiseks.
10 riba pakis
Riba mõõdud: 50 x 300 mm
(10 pakki karbis / 100 riba)

Vaber Sigill Mask

Vaber Color Mask on polüetüleenist
kaitsekile.
Vaber Color Maski kasutatakse
sõiduki ajutise kattekilena
keretöökodades sõidukite värvimisel.
Kile talub suurepäraselt kõrgeid
temperatuure ning sobib seetõttu
rakendustesse, kus kasutatakse
infrapunakiirguse lampi.
Mõlemal pinnal hea laki- ja
suitsunake. Elektrostaatiline.

Rulli mõõdud: 4 m x 150 m x 10 mikronit
Rulli mõõdud: 4 m x 200 m x 10 mikronit

Vaber Aqua Mask

Poroloonist kaitseteip autoukse
soonte jaoks

värvus

Termoplastliimiga kaitseteip igat
tüüpi autovärvidele

Spetsiaalselt
veepõhiste värvide
jaoks

värvus
helesinine

valge
Vaber Sigill Mask on poroloonist
kaitseteip, millel on kasutatud madala
nakkeastmega kummipõhist
sünteetilist liimi. Spetsiaalne koostis
tagab teibi suurepärase sobivuse igat
tüüpi sõidukite uste, kapottide,
pakiruumide, kütusepaagi korkide jms
õnaruste ning soonte kaitsmiseks ja
tihendamiseks värvimise ajal. Teibi
otstarve ei seisne üksnes uste
tihendamises, et kaitsta sõidukit värvi
sissetungimise eest, vaid seda
kasutatakse ka originaalse ja värskelt
värvitud pinna vaheliste eraldusjoonte
vältimiseks õnaruste ja soonte
läheduses, garanteerides sel kombel
parima võimaliku viimistluse.

Kastis 10 rulli mõõduga 13 mm x 5 m
(kokku 50 m)
Kastis 7 rulli mõõduga 17 mm x 5 m
(kokku 35 m)

Vaber Aqua Mask on
termoplastliimiga kaitseteip, mis sobib
igat tüüpi autovärvidele, kuid eelkõige
on see mõeldud kasutamiseks
veepõhiste värvidega.
Vaber Aqua Mask on hõlpsasti
vormitav. See sobitub igasuguste
kumeruste ja kontuuridega ning
kinnitub hästi pinnale. Eraldab täpselt
värvitavad pinnad, välistades värvi
mikroosakeste läbitungimise, mida
esineb sageli paberteipide puhul.
Teibi eemaldamisel pärast värvimise
lõpetamist ei jäta see autokerele
mingeid liimijälgi.
Teip on hõlpsasti rebitav.
Rullide mõõdud:
8,5 mm x 50 m (192 rulli karbis)
19 mm x 50 m (96 rulli karbis)

38 mm x 50 m (48 rulli karbis)
ALMELO OÜ - Suur-Sõjamäe 20 - Tallinn 11415 - Estonia - Tel: +372 6465176 - almelo@almelo.ee

VABERI LAHENDUSTE SÜSTEEM

Vaber pakub täielikku
lahenduste valikut keretööde
spetsialistidele.

• Liimid
• Hermeetikud
• Kaitsekatted
• Heli summutavad vahendid
• Teibid
• Kiled
• Eriotstarbelised tooted
• Hooldusvahendid
• Varustus
• Tarvikud

• Kindel kvaliteet
• Suurepärased tulemused
• Lihtne peale kanda
• Vastab keskkonnanõuetele

Edasimüüja:

ALMELO OÜ

Suur-Sõjamäe 20
Tallinn 11415
Estonia
Tel: +372 6465176
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Varustus ja tarvikud
VABER BAG 400
VABER BAG 600
VABER TECNICA
VABER SPRAY KIT
VABER L 11 U/90

Varustus ja tarvikud

VABER NO STOP SYSTEM 2000
VABER L 15
KIT PER PULIZIA AEROGRAFI

Keretööde
toodete
kataloog

Hooldusvahendid
VABER PULVISTOP 5000
VABER PULVISTOP 5000 KIT
VABER P-38

Hooldusvahendid

PASTA LAVAMANI

VABERI LAHENDUSTE SÜSTEEM

Varustus ja tarvikud
Vaber Bag 400

Vaber Bag 600

Vaber Bag 400 on ergonoomilise
kujundusega pneumaatiline püstol
400 ml kottides hermeetikute
paigaldamiseks.
Mõeldud professionaalseks
kasutamiseks.

Vaber Bag 600 on ergonoomilise
kujundusega pneumaatiline püstol
600 ml kottides hermeetikute
paigaldamiseks.

Töörõhk: 2–4 baari

Töörõhk: 2–4 baari

Vaber Spray Kit

Vaber Tecnica

Vaber Spray Kit:
pihustuspüstol tuubidesse pakitud
hermeetikute ja mastiksite
paigaldamiseks.
Püstoliga saab kasutada igat tüüpi
ühekomponendilisi tihendussegusid,
mis on pakitud alumiinium-, plast- ja
kartongtuubidesse või kottidesse.
Tooted kantakse tekstuurkattena või
tilkadena ustele, kapottidele,
pakiruumidele ja teistele
autoosadele.
Komplekti saab kasutada ka
tihendusliimide pealekandmiseks
tuuleklaaside paigaldamisel.

Vaber Tecnica on ergonoomilise
kujundusega pneumaatiline püstol
tuubidesse pakitud hermeetikute
paigaldamiseks.
Professionaalseks kasutamiseks.
Varustatud otsiku ja spetsiaalse
„Vaber drive“ juhikuga.
Töörõhk: 2–4 baari
Varuotsikute komplekt (6 tk) on
saadaval ettetellimisel.

Komplekt sisaldab:
• pihustuspüstol (maks. 8 baari)
• nailonist kolb kotti pakitud toote
jaoks
• adapter kotti pakitud toote jaoks
• tuubidesse või kottidesse pakitud
toodete adapter eriotstarbeliste
toodete pealekandmiseks tilkadena
ja tihendusliimide paigaldamiseks
• välimine otsik jämekoorimiseks
(VW)
• välimine otsik peenkoorimiseks
(RENAULT)
• sisemine otsik tuubi kruvimiseks
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Varustus ja tarvikud
Vaber L 11 U/90

Vaber L 15

Vaber L11 U/90 on
vaakumsüsteemiga pihustuspüstol,
mis on saadaval metallist imitoruga
1- ja 2-liitriste purkide jaoks.
Varustatud vahetatavate otsikutega.

Vaber Multispray /Vaber L 15 on
ülerõhuga pihustuspüstol, mis on
mõeldud kivikaitse ja heli
summutavate kaitsekatete
paigaldamiseks.
Tänu spetsiaalsete voolikute
kasutamise võimalusele sobib
suurepäraselt ka vahapõhiste
kaitsekatete paigaldamiseks
kinnistele ja raskesti
ligipääsetavatele osadele.

Töörõhk: 4–5 baari
Pihustuspüstoli L11 U/90 imitorud
on saadaval ettetellimisel.

Töörõhk: 3–6 baari
Varustusse kuuluvad kaks nailonist
pikendust, 360° metallist
pihustustoru ja erinevad otsikud.

Vaber No Stop System 2000

Kit per pulizia aerografi

Vaber No Stop System 2000 on
pihustuspüstol kivikaitse ning heli
summutavate ja vahapõhiste
kaitsekatete paigaldamiseks.
Tänu vahetatavatele otsikutele ja
voolikutele puudub vajadus
pihustuspüstoli pesemiseks pärast
kasutamist.

Täielik komplekt tööriistu, mis on
ette nähtud igat liiki
pihustuspüstolite puhastamiseks ja
hooldamiseks.
Kvaliteetsetest ja vastupidavatest
materjalidest valmistatud komplekt,
millele antakse kasutusea garantii
materjali- ja tootmisvigade osas.

Töörõhk: 4–6 baari

Komplekt sisaldab:
• erineva läbimõõduga roostevabast
terasest nõelad, mis on täpse
tolerantsijärguga ning ilma ogadeta,
et vältida düüside ja reguleeritava
vooliku kahjustamist
• reguleeritava vooliku ja nailonist
harjastega erineva suurusega
švammid ja harjad, mis võimaldavad
kiiret ja hõlpsat püstoli puhastamist
seda lahti monteerimata ja osasid
kahjustamata
• silikoonivaba püstolimääre

Varuotsikute komplekt (5 tk) on
saadaval ettetellimisel.
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Hooldusvahendid
Vaber Pulvistop 5000

Vaber Pulvistop 5000 Kit

Ioniseeritud tolmuvastane vedelik

Ioniseeritud tolmuvastane vedelik
KASUTUSVALMIS KOMPLEKT

Taaskasutatav kanister
5-liitrine taaskasutatav kanister

Vaber Pulvistop 5000 kit on
mittetoksiline veepõhine ioniseeritud
toode, mis on mõeldud
tööpiirkonnas ringleva tolmu
kontrolli all hoidmiseks.
Toode kinnistab tolmu ning hoiab
seda põranda tasemel tootmis- ja
laoruumides ning paljudes teistes
kohtades, kus on vaja tagada
ringleva tolmu kontrolli all püsimine
(nt keeruka elektroonilise
seadmestikuga varustatud ruumid).
Toode sobib suurepäraselt ka
keretöökotta, kus seda võib
kasutada nii värvikambrites kui
ettevalmistusruumides.
Kasutusvalmis komplekt sisaldab:
• pihustuspump
• 5-liitrine PULVISTOP 5000

Vaber P-38

Pasta Lavamani

Universaalne pesuaine
kontsentraat

Kätepesupasta

Vaber P-38 on sünteetiline
pesuaine kontsentraat, mis sobib
põrandate, keraamiliste jm
katteplaatide, sõiduki sisemiste
komponentide ja muude pindade
puhastamiseks.
Toodet ei pea maha pesema, kuna
see sisaldab ainult vähesel määral
vahtu moodustavaid aineid.
Vaber P-38 ei sisalda pliid.
5-liitrine kanister
10-liitrine kanister

Vaber Pasta Lavamani on
kätepuhastusvahend, millel on head
puhastamise ja rasva eemaldamise
omadused.
Ei sisalda soodat ega kahjulikke
aineid.
Säilitab käenaha pehmuse ja
sileduse.
Väike kogus pastat lahustab mis
tahes mustuse ja erinevat liiki
rasvad.
Toodet kasutatakse otse purgist.
4,5 kg purk
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