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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifscheibe “GoldFilm”
150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro
Opis:
- najnowszej generacji krążek ścierny klasy
PREMIUM, na folii PE
- bardzo cienki i elastyczny
- wyjątkowo wytrzymały na rozerwanie
- bardzo zwarta struktura powierzchni
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu
ze standardowym papierem ściernym

Technical Data:
- premium sanding disc of the latest generation,
built on a plastic backing material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- up to 200% longer tool life than standard paper
backing discs

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit

56907 0040
56907 0060
56907 0080
56907 0120
56907 0150
56907 0180
56907 0220
56907 0240
56907 0320
56907 0400
56907 0500
56907 0600
56907 0800
56907 1000
56907 1500
56907 2000

P 40
P 60
P 80
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 400
P 500
P 600
P 800
P 1000
P 1500
P 2000

Dodatki / Accessories:
57110 0010
59450 0100

MP Schleifteller “DiscFix”
MP Handblock Velcro

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

patrz str. / pls. see page 18
patrz str. / pls. see page 20

MP Schleifscheibe “GoldFilm”
150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro
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Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit

56905 0040
56905 0060
56905 0080
56905 0120
56905 0150
56905 0180
56905 0220
56905 0240
56905 0320
56905 0400
56905 0500
56905 0600
56905 0800
56905 1000
56905 1500
56905 2000

P 40
P 60
P 80
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 400
P 500
P 600
P 800
P 1000
P 1500
P 2000

Dodatki / Accessories:
57110 0014
59450 0100

MP Schleifteller “DiscFix”
MP Handblock Velcro

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

patrz str. / pls. see page 18
patrz str. / pls. see page 20

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifscheibe “GoldFilm”
75 mm, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50
50

56917 0080
56917 0120
56917 0240
56917 0320
56917 0400
56917 0500
56917 0800
56917 1500

P 80
P 120
P 240
P 320
P 400
P 500
P 800
P 1500

Dodatki / Accessories:
57103 2610		
57110 1005		

MP Interface gąbka 73 mm
MP Schleifteller “DiscFix”73 mm

patrz str. / pls. see page 17
patrz str. / pls. see page 18

MP Schleifpapier-Streifen “GoldFilm”
115 x 228 mm, 10-otworów / -hole, rzep / velcro
Opis:
- najnowszej generacji papier ścierny klasy
PREMIUM, na folii (folia PE)
- odpowiedni do szlifowania wstępnego,
śródoperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się podczas szlifowania szpachli
poliestrowych, podkładów wypełniających
i wszystkich systemów lakierniczych
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu
ze standardowym papierem ściernym
Nr art. / Item-No.		
56933 0040
56933 0060
56933 0080
56933 0120
56933 0150
56933 0180
56933 0240
56933 0320
Dodatki / Accessories:
59450 0260

Technical Data:
-	premium abrasive of the latest generation,
built on a plastic backing material (PE)
-	suitable for coarse, intermediate and
final sanding
- high quality finishing
- no clogging when sanding polyester putty, filler
and all other paint systems
- up to 200% longer tool life than standard paper
backing abrasives

Gradacja / Grit		
P 40
P 60
P 80
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320

MP Handblock AntiDust
115 x 230 mm

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50
50

patrz str. / pls. see page 19

MP Schleifpapier-Streifen “GoldFilm”
70 x 198 mm, 8-otworów / -hole, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56937 0080
56937 0120
56937 0180
56937 0240
56937 0320
56937 0400

P 80
P 120
P 180
P 240
P 320
P 400

Dodatki / Accessories:
59450 0270

MP Handblock AntiDust
70 x 198 mm

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50

patrz str. / pls. see page 19

www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifpapier-Feilenstreifen “GoldFilm”
70 x 420 mm, 14-otworów / -hole, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56939 0040
56939 0060
56939 0080
56939 0120
56939 0150
56939 0180
56939 0240
56939 0320
56939 0400

P 40
P 60
P 80
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320
P 400

Dodatki / Accessories:
59450 0203

MP Schleiffeile 70 x 400 mm

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50
50
50

patrz str. / pls. see page 19

MP Schleifpapier-Feilenstreifen “Gold”
70 x 450 mm
Opis:
- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego
i śródoperacyjnego
- nie zapycha się podczas szlifowania powierzchni
poliestrowych, podkładów wypełniających
i wszystkich systemów lakierniczych
- optimalny cykl życia produktu dzięki klejeniu
w pełni syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu

Technical Data:
- high-performance abrasive for coarse and
intermediate sanding
- no clogging when sanding polyester putty, filler
and all other paint systems
- optimum abrasive life due to the full synthetic
resin-bonding and stearate coating

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56981 0040
56981 0060
56981 0080
56981 0120
56981 0180

P 40
P 60
P 80
P 120
P 180

Dodatki / Accessories:
58101 7012

MP Schleiffeile 70 x 400 mm
zum Spannen

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
patrz str. / pls. see page 19

MP Schleifpapier-Streifen “Gold”
115 x 280 mm
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56936 0040
56936 0060
56936 0080
56936 0100
56936 0120
56936 0150
56936 0180
56936 0220
56936 0240
56936 0320

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320

Dodatki / Accessories:
56202 0000
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MP Handschleifer

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
patrz str. / pls. see page 20

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifpapier-Bogen “Gold”
230 x 280 mm

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56920 0040
56920 0060
56920 0080
56920 0100
56920 0120
56920 0150
56920 0180
56920 0220
56920 0240
56920 0320
56920 0400

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 400

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

MP Schleifpapier-Rolle “Gold”
50 m x 115 mm
Opis:
- bardzo wydajny papier do szlifowania wstępnego,
śródoperacyjnego i końcowego
- wysokiej jakości wykończenie
- nie zapycha się
- optimalny cykl życia produktu dzięki klejeniu
w pełni syntetyczną żywicą i warstwie stearynianu

Technical Data:
- high-performance abrasive for coarse,
intermediate and final sanding
- highest finishing quality
- no clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic
resin-bonding and stearate coating

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56940 0040
56940 0060
56940 0080
56940 0100
56940 0120
56940 0150
56940 0180
56940 0220
56940 0240
56940 0320

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320

Opakowanie / Unit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MP Schleifpapier-Rolle “Gold”
5 m x 115 mm
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56942 0040
56942 0060
56942 0080
56942 0100
56942 0120
56942 0150
56942 0180
56942 0240
56942 0320

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320

Opakowanie / Unit

1
1
1
1
1
1
1
1
1

www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifscheibe “GoldPlus”
150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro
Opis:
- bardzo wydajne krążki ścierne
- uniwersalne zastosowanie:
do szlifowania wstępnego, śródoperacyjnego
i końcowego na różnorodnych powierzchniach
- specjalna warstwa stearynianu
- zapobiega przedwczesnemu zapychaniu
i skutecznie wydłuża okres użytkowania
Nr art. / Item-No.		

Technical Data:
- high performance sanding disc
- for all purposes: for coarse, intermediate
and final sanding of various surfaces
- special stearate coating
- prevents premature clogging and
effectively increases the abrasive life

Gradacja / Grit		

56970 0040
56970 0060
56970 0080
56970 0100
56970 0120
56970 0150
56970 0180
56970 0220
56970 0240
56970 0320
56970 0400
56970 0500
56970 0600
56970 0800

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 400
P 500
P 600
P 800

Dodatki / Accessories:
57110 0010
59450 0100

MP Schleifteller “DiscFix”
MP Handblock Velcro

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
patrz str. / pls. see page 18
patrz str. / pls. see page 20

MP Schleifscheibe “GoldPlus”
150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		
56971 0040
56971 0060
56971 0080
56971 0100
56971 0120
56971 0150
56971 0180
56971 0220
56971 0240
56971 0320
56971 0400
56971 0500
56971 0600
56971 0800
Dodatki / Accessories:
57110 0014
59450 0100
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Gradacja / Grit		
P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 400
P 500
P 600
P 800
MP Schleifteller “DiscFix”
MP Handblock Velcro

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
patrz str. / pls. see page 18		
patrz str. / pls. see page 20

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifscheibe “GoldPlus”
150 mm, 75-otworów / -hole, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56972 0080
56972 0100
56972 0120
56972 0150
56972 0180
56972 0220
56972 0240
56972 0320
56972 0400
56972 0500
56972 0600
56972 0800

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 400
P 500
P 600
P 800

Dodatki / Accessories:
57110 0027
59450 0100

Opakowanie / Unit
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

MP Multischleifteller
MP Handblock Velcro

patrz str. / pls. see page 18		
patrz str. / pls. see page 20

MP Schleifpapier “GoldFlex”
115 x 280 mm
Opis:
- specjalistyczny papier do szlifowania wstępnego
i śródoperacyjnego
- nie rwie się podczas szlifowania wstępnego dzięki
elastycznemu nośnikowi
- nie zapycha się dzięki specjalnej strukturze nasypu
- optimalny cykl życia produktu w efekcie klejenia
w pełni syntetyczną żywicą

Technical Data:
- special abrasive for coarse and intermediate
sanding
- tear-resistant when coarse sanding due to
flexible backing
- very open coating prevents clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic
resin-bonding

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56935 0040
56935 0060
56935 0120
56935 0150
56935 0180

P 40
P 60
P 120
P 150
P 180

Dodatki / Accessories:
56202 0000

MP Handschleifer

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100

patrz str. / pls. see page 20

MP Schleifpapier “GoldFlex”
230 x 280 mm
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56925 0040
56925 0060
56925 0100
56925 0120
56925 0150
56925 0180

P 40
P 60
P 100
P 120
P 150
P 180

Opakowanie / Unit
50
50
100
100
100
100

www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifscheibe “MasterNet”
150 mm, rzep / velcro
Opis:
- siatka ścierna premium do optymalnego
odsysania pyłu na całej powierzchni
- długi cykl życia produktu, nie zapycha się
- żadnych uszkodzeń na powierzchniach,
powodowanych odpryskami przy szlifowaniu
- maksymalna wydajność

Technical Data:
- premium net abrasive for optimal full-surface
dust extraction
- long abrasive life and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximum stock removal

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56924 0080
56924 0120
56924 0150
56924 0180
56924 0240
56924 0320
56924 0400

P 80
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320
P 400

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50

MP Schleifpapier-Streifen “MasterNet”
70 x 198 mm, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56921 0080
56921 0120
56921 0150
56921 0180
56921 0240
56921 0320
56921 0400

P 80
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320
P 400

Dodatki / Accessories:
59450 0270

MP Handblock AntiDust
70 x 198 mm

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50
patrz str. / pls. see page 19

MP Schleifpapier-Streifen “MasterNet”
70 x 420 mm, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56922 0080
56922 0120
56922 0150
56922 0180
56922 0240
56922 0320
56922 0400

P 80
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320
P 400

Dodatki / Accessories:
59450 0203
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MP Schleiffeile 70 x 400 mm

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50
patrz str. / pls. see page 19

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Schleifpapier-Streifen “MasterNet”
115 x 230 mm, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56923 0080
56923 0120
56923 0150
56923 0180
56923 0240
56923 0320
56923 0400

P 80
P 120
P 150
P 180
P 240
P 320
P 400

Dodatki / Accessories:
59450 0260

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50

MP Handblock AntiDust
115 x 230 mm

patrz str. / pls. see page 19

MP wasserfestes Schleifpapier
230 x 280 mm
Opis:
- wodoodporny, wysokowydajny papier ścierny
do pracy “na mokro”
- papier lateksowy do natychmiastowej pracy
bez namaczania
- do drobnej obróbki końcowej

Technical Data:
- waterproofed high-performance abrasive for
all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without
soaking
- for finest finish

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56926 0080
56926 0100
56926 0120
56926 0150
56926 0180
56926 0220
56926 0240
56926 0280
56926 0320
56926 0360
56926 0400
56926 0500
56926 0600
56926 0800
56926 1000
56926 1200
56926 1500
56926 2000
56926 2500
56926 3000

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 280
P 320
P 360
P 400
P 500
P 600
P 800
P 1000
P 1200
P 1500
P 2000
P 2500
P 3000

Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP FoamFlex
115 x 125 mm (25 m rolka / roll)
Opis:
- bardzo elastyczny papier ścierny
na perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa
piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego
i końcowego kantów, zaokrągleń, uszczelek,
spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce

Technical Data:
- highly flexible sanding paper on perforated,
light foam backing material
- for manual intermediate and final
sanding of contours, curves, drawbeads, seams
and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56997 0150
56997 0180
56997 0240
56997 0320
56997 0400
56997 0500
56997 0600
56997 0800

P 150
P 180
P 240
P 320
P 400
P 500
P 600
P 800

Opakowanie / Unit
1
1
1
1
1
1
1
1

Najwyższa jakość / Top Quality

MP FoamFlex Plus
115 x 125 mm (25 m rolka / roll)
Opis:
- bardzo elastyczny papier ścierny na
perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa
piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego
i końcowego kantów, zaokrągleń, uszczelek,
spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce
- wydłużony cykl życia produktu
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Technical Data:
-	highly flexible sanding paper on perforated,
light foam backing material
-	for manual intermediate and final
sanding of contours, curves, drawbeads, seams
and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll
- improved abrasive life

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

56998 0180
56998 0240
56998 0320
56998 0400
56998 0500
56998 0600
56998 0800

P 180
P 240
P 320
P 400
P 500
P 600
P 800

Opakowanie / Unit
1
1
1
1
1
1
1

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Reinigungsscheibe
Opis:
- bardzo gruboziarnisty dysk czyszczący,
odpowiedni do szlifowania powierzchni
szczególnie trudnych do obróbki
- do usuwania materiałów miękkich np. starego
lakieru, ochrony podwozia, komponentów
uszczelniających czy rdzy
Nr art. / Item-No.		
56902 0001
56902 0002
Dodatki / Accessories:
56902 0005

Technical Data:
- a very coarse cleaning disc perfectly suitable
for sanding areas that are especially
hard to work on
- excellent for removing soft materials such as
old paints, underbody protection, sealing
compounds and rust

Opis / Description		
150 mm
100 mm

Opakowanie / Unit
5
5

Trzpień M 12 / mandrel

1

MP Soft Pad
140 x 115 mm
Opis:
- do ręcznego szlifowania kantów, zaokrągleń,
uszczelek, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- przeznaczony do szlifowania “na mokro”
i “na sucho”
- bardzo elastyczny
- nie pozostawia ostrych krawędzi

Technical Data:
- for the manual sanding of contours, curves
and drawbeads, seams and other areas which
are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- highly flexible
- leaves no sharp edges

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

59460 0001
59460 0002
59460 0003
59460 0004

Medium
Fine
Superfine
Ultrafine

Opakowanie / Unit
15
15
15
15

MP Finish Disc
150 mm, rzep / velcro
Opis:
- bardzo elastyczny materiał ścierny
do uzyskania doskonałych rezultatów
wykańczania
- do stosowania na “mokro” i “na sucho”
- długi cykl życia produktu
- do wielokrotnego użytku, można je czyścić
- odporne na zmywacze silikonowe

Technical Data:
- very flexible abrasive for perfect finishing
results
- can be used wet und dry
- very small roughness depth
- long tool life
- re-usable (washable)
- resistant to silicone remover

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

59480 0800
59480 1000
59480 1500
59480 2000
59480 3000

P 800
P 1000
P 1500
P 2000
P 3000

Opakowanie / Unit
15
15
15
15
15

www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Finish Disc Plus
150 mm, rzep / velcro
Opis:
- rewolucyjny materiał ścierny na nośniku
z tworzywa piankowego
- otwarta struktura zapewnia perfekcyjne odsysanie
pyłu w celu uzyskania prawie bezpyłowej obróbki
- maksymalna elastyczność i bardzo duża
wytrzymałość
- umożliwia bezproblemową pracę, szybkie
i perfekcyjne wykończenie

Technical data:
- revolutionary net-backed abrasive on
a foam backing
- the open texture ensures
a perfect dust extraction for almost
dust-free sanding
- extremely flexible and very long tool life
- enables an effortless,
quick and perfect finish

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

59482 0800
59482 1000
59482 2000
59482 3000
59482 4000
59482 5000

P 800 (niebieski / blue)
P 1000 (fioletowy / purple)
P 2000 (pomarańczowy / orange)
P 3000 (czerwony / red)
P 4000 (zielony / green)
P 5000 (żółty / yellow)

Opakowanie / Unit
20
20
20
20
20
20

MP Schleifscheibe “TotalSilk”
150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro
Opis:
- wyjątkowo elastyczne materiały ścierne na nośniku
lateksowym, zapewniające wysoką dokładność
szlifowania
- bezpieczna obróbka dzięki drobnej strukturze ziaren
- elastyczny nośnik umożliwia optymalną obróbkę
szlifowanej powierzchni
- zapobiega powstawaniu defektów optycznych,
spowodowanych stosowaniem zbyt niskich gradacji
papieru i skraca czas trwania procesu

Technical Data:
- highly flexible abrasive on latex backing for
high precision sanding
- safe sanding and consistent roughness
depth due to the very fine grain
- flexible backing material creates an optimum imitation of the surface structure
- prevents visible defects caused by too high
depth of roughness and reduces the process
time

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

59443 1060
59443 1080
59443 1150

ca. P 600 niebieski / blue
ca. P 800 żółty / yellow
ca. P 1500 pomarańczowy / orange

Dodatki / Accessories:
57103 3740

MP Interface Pad
150 mm,
Mikro-rzep / micro velcro
10 mm, 15-otworów / -hole

Opakowanie / Unit
25
25
25
patrz str. / pls. see page 17

MP Schleifpad “TotalSilk”
130 x 170 mm, rzep / velcro
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Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

59443 2060
59443 2080
59443 2150

ca. P 600 niebieski / blue
ca. P 800 żółty / yellow
ca. P 1500 pomarańczowy / orange

Dodatki / Accessories:
56200 0000

MP Handblock Easy

Opakowanie / Unit
25
25
25
5

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

Nowość / New

MP Schleifscheibe “TotalFlex”
150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro
Opis:
- wyjątkowo elastyczne materiały ścierne na podłożu
lateksowym High-Tech, zapewniające wysoką
dokładność szlifowania
- pozwalają uzyskać szczególnie drobny efekt
szlifowania i zachować gładką strukturę lakieru
- bardzo wydajne przygotowanie oraz skrócenie czasu
procesu przy pracach polerskich
- elastyczny nośnik umożliwia optymalne odtworzenie
konturów szlifowanej powierzchni

Technical Data:
- highly flexible abrasive on high-tech latex
backing for very precise sanding work
- allows to achieve a very fine sanding finish
in order to preserve the paint structure
- highly efficient preparation and shortening
of process time for polishing work
- flexible backing material enables optimum
reproduction of surface contours

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

5944401 1500
5944401 2000
5944401 3000

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

Dodatki / Accessories:
57103 3740

Opakowanie / Unit
20
20
20

150 mm,
MP Interface Pad
Mikro-rzep / micro velcro
10 mm, 15-otworów / -hole

patrz str. / pls. see page 17

MP Schleifscheibe “TotalFlex”		Nowość / New
75 mm, bez otworów / no hole, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

5944402 1500
5944402 2000
5944402 3000

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

Dodatki / Accessories:
57103 3760

Opakowanie / Unit
100
100
100

MP Interface Pad
75 mm,
patrz str. / pls. see page 17
Mikro-rzep / micro velcro
bez otworów / no hole Nowość / New

MP Schleifpad “TotalFlex”		Nowość / New
130 x 170 mm, rzep / velcro
Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

5944403 1500
5944403 2000
5944403 3000

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

Dodatki / Accessories:
56200 0000

MP Handblock Easy

Opakowanie / Unit
20
20
20
5

MP Easy Fleece Soft
115 x 115 mm, gąbka /  pad
Opis:
- najnowszej generacji włóknina ścierna na nośnku
z tworzywa piankowego do ręcznego szlifowania
delikatnych powierzchni
- specjalistyczne tworzywo piankowe wiąże pył
ze szlifowania, zapewniając prawie bezpyłowe
szlifowanie
- maksymalnie wytrzymała i elastyczna
- nie pozostawia ostrych krawędzi

Technical data:
- novel fleece sanding material on a foam backing
for manual reworking of sensitive surfaces
- the special foam backing binds sanding
dust for a nearly dust-free sanding
- extremely robust and flexible
- leaves no sharp edges

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

59441 2010
59441 2030
59441 2050
59441 2080

P 320
P 500
P 800
P 1500

Opakowanie / Unit
20
20
20
20
www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Finish Pad Soft
97 x 119 mm, gąbka /  pad
Opis:
- bardzo elastyczna gąbka ścierna
do perfekcyjnego wykończenia
- dwustronnie powlekany nośnik z tworzywa
piankowego
- doskonały do obróbki kantów i krawędzi
- długi cykl życia produktu

Technical data:
- very flexible sanding sponge
for a perfect finish
- double-sided coated foam backing material
- perfectly suitable to grind corners
and edges
- long tool life

Nr art. / Item-No.		

Gradacja / Grit		

59442 0001
59442 0002
59442 0003

ca. P 320 / 400 – Fine (brązowy / brown)
ca. P 800 – Superfine (zielony / green)
ca. P 1500 – Microfine (fioletowy / purple)

Opakowanie / Unit
12
12
12

MP Schleifvliesrolle
10 m rolka / roll
Opis:
- włóknina ścierna do matowienia i szlifowania
- Fine (zielona): do usuwania rdzy, brudu,
ścierania utlenionego metalu
- Very Fine (czerwona): do niemalowanego
aluminium, ocynku, plastiku i drewna
- Ultra Fine (szara): ścieranie różnych substancji,
2-komponentowych farb, podkładów, od
kurzu lakierniczego, a także szlifowania przed
wykonaniem cieniowania
- Micro Fine (złota): matowienie cieniowanych
powierzchni, w szczególności przed
lakierowaniem trudnymi odcieniami

Technical Data:
- non-woven material for matting and scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt; scuffing of
oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted aluminium,
zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various substrates,
2-component paints, overspray and primer
material, as well as for the scuffing prior to
blending
- Micro Fine (gold): matting of blending areas
especially for challenging colour shades

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description		Opakowanie / Unit

56808 056837
56808 056894
56808 05BY323R
56808 05BY373R
56808 05BY943R
56808 05950

100 mm x 10 m, Very Fine (czerwona / red)
100 mm x 10 m, Ultra Fine (szara / grey)
115 mm x 10 m, Fine (zielona / green)
115 mm x 10 m, Very Fine (czerwona / red)
115 mm x 10 m, Ultra Fine (szara / grey)
115 mm x 10 m, Micro Fine (złota / złota)

1
1
1
1
1
1

MP Schleifvlies Pad
Nr art. / Item-No.		

Opis / Description		Opakowanie / Unit

56808 011532
56808 011537
56808 011594
56808 019032
56808 019037
56808 019094

115 x 280 mm, Fine (zielony / green)
115 x 280 mm, Very Fine (czerwony / red)
115 x 280 mm, Ultra Fine (szary / grey)
152 x 229 mm, Fine (zielony / green)
152 x 229 mm, Very Fine (czerwony / red)
152 x 229 mm, Ultra Fine (szary / grey)

10
10
10
20
20
20

MP Schleifvlies Scheibe
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Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56808 060037
56808 060094

150 mm, Very Fine (czerwony / red)
150 mm, Ultra Fine (szary / grey)

10
10

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Folienradierer
88 mm
Opis:
- specjalistyczny dysk do usuwania pozostałości
kleju
- do bezodpadowego usuwania pasków
dekoracyjnych i napisów z folii
- nie uszkadza polakierowanej powierzchni

Technical Data:
- special disc for the removal of adhesive
residue
- removes automotive mouldings and stickers
without leaving residues
- no damaging of painted surface

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56902 6669

MP Folienradierer-Set yellow
(1 zestaw = 2 krążki + 1 adapter / 1 set = 2 discs + 1 adapter)

1

56902 6667
56902 6668

MP Folienradierer (1 szt. / 1 piece)
Adapter dla MP Folienradierer

1
1

MP Kontrollschwarzpulver
Opis:
- do aplikacji na wysuszone podkłady
wypełniające
- w celu kontroli gładkości wyszlifowanej
powierzchni
- bez dodatku rozpuszczalników
- nie zapycha materiałów ściernych
- do szlifowania na mokro oraz na sucho
- opakowanie zawiera:
100g pudru i gąbkę do aplikacji

Technical Data:
- t o be applied on thoroughly dried filler 		
materials
- to control sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives
- for wet and dry sanding
- c omprises 100 g control powder including
application pad

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

58101 7182

MP Kontrollschwarzpulver czarny / black
z gąbką
MP Kontrollpulver biały / white
z gąbką

58101 7187

Karton / Box

Opakowanie / Unit

12

1

12

1

MP Interface Pad
Opis:
- optymalne dostosowanie dzięki wysoce
elastycznej gąbce
- nie uszkadza podkładów wypełniających
- do zaokrąglonych powierzchni, kantów,
narożników itp.

Nr art. / Item-No.		
MP Interface Pad
57103 2710
57103 2720
57103 2740
57103 2730
57103 2750
57103 2755
MP Interface Pad
57103 3740
MP Interface Pad
57103 3760
MP Interface Pad
57103 2610

Technical Data:
- optimal adaptability due to high flexible foam
- no sanding through filler materials
- for rounded surfaces, corners and edges

Opis / Description			Opakowanie / Unit

150 mm, rzep / velcro
10 mm, 6/7-otworów / -hole
10 mm, 8/9-otworów / -hole
10 mm, 15-otworów / -hole
10 mm, 21-otworów / -hole
10 mm, 75-wielootworowy / -hole
5 mm, 75-wielootworowy / -hole

1
1
1
1
1
1

150 mm, Mikro-rzep / micro velcro
10 mm, 15-otworów / -hole
75 mm, Mikro-rzep / micro velcro

1

Nowość / New

10 mm, bez otworów / no hole

1

73 mm, rzep / velcro
10 mm, 3-otwory / -hole

1
www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Multischleifteller
150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro
Opis:
- Talerz średni do szlifowania wstępnego,
międzyoperacyjnego i końcowego krążkami
ściernymi z różnymi otworami
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni
do wszystkich szlifierek (5/16”i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:
- universal back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work with different
sanding discs
- due to special adapter suitable for all
commercially available orbital sanders
(5/16" and M8)
- improved grip

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57110 0027

MP Multischleifteller
75-wielootworowy / - hole

1

MP Schleifteller “DiscFix”
Opis:
- Talerz średni do szlifowania wstępnego,
międzyoperacyjnego i końcowego
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni
do wszystkich szlifierek (5/6”i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Nr art. / Item-No.		
MP Schleifteller “DiscFix”
57110 1005
MP Schleifteller “DiscFix”
57110 0010
57110 0013
57110 0014
57110 0015

Technical Data:
- back-up pad for all coarse, intermediate
and final sanding work
- due to special adapter suitable for all
commercially available orbital sanders
(5/16" and M8)
- improved grip

Opis / Description			Opakowanie / Unit
73 mm, rzep / velcro
3-otworów / -hole

1

150 mm, rzep / velcro
6/7-otworów / -hole
8/9-otworów / -hole
15-otworów / -hole
21-otworów / -hole

1
1
1
1

MP Handstützteller 		
150 mm, rzep / velcro
Opis:
- elastyczny talerz szlifierski do wykonywania
precyzyjnych prac szlifierskich
- do ręcznego zastosowania z krążkami
na rzep 150 mm

Technical data:
- flexible hand sanding pad for precise sanding
work
- for manual use of 150 mm velcro sanding discs

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57110 3000

MP Handstützteller 150 mm, rzep / velcro

1

MP Protect Pad
150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro
Opis:
- przylepna przekładka do ochrony oryginalnej
powierzchni Velcro
- wydłuża żywotność talerzy szlifierskich MP
- uniwersalnia wielootworowa perforacja
-75 otworów

18
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Technical Data:
- velcro connection pad to protect
the original velcro surface
- increases the long-life cycle of MP back-up pads
- universal multi 75-hole perforation

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57103 5016

MP Protect Pad 150 mm x 2 mm,
75-wielootworowy / -hole

1

MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Handblock AntiDust
Opis:
- ze zintegrowanym z listwą szlifierską otworem
odsysającym
- do wysokiej jakości szlifowania ręcznego

Technical Data:
- hand sanding block with integrated suction
vents in the sanding plate
- for highest quality manual sanding work

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59450 0270
59450 0260

70 x 198 mm, wielootworowy /-hole rzep / velcro
115 x 230 mm, 10-otworów /-hole rzep / velcro

1
1

Dodatki / Accessories:
59450 1000

MP Adapter,

1

35 mm na / to

21 mm

MP Schleiffeile
70 x 400 mm, na zaczep / to clamp
Opis:
- bardzo długa profesjonalna stopa szlifierska
- do wysokojakościowego szlifowania płaskich
powierzchni

Technical Data:
- sanding block with a very long sanding plate
for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58101 7012

MP Schleiffeile 70 x 400 mm
bez otworów / without holes

1

MP Schleiffeile
70 x 400 mm, wielootworowy / -hole, rzep / velcro
Opis:
- bardzo długi hebel szlifierski do profesjonalnych
prac szlifierskich
- do wysokojakościowego szlifowania powierzchni

Technical Data:
- sanding block with a very long sanding plate
with dust exhaust for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59450 0203

MP Schleiffeile 70 x 400 mm,
wielootworowy / -hole, zawiera adapter

Dodatki / Accessories:
59450 1000
59450 0204

1

MP Adapter, 35 mm na / to 21 mm
		
1
MP Feilenaufsatz 70 x 400 mm,					1
Rzep / velcro, półokrągły / semicircular

MP Handblock AntiDust-Set
70 x 198 mm, rzep / velcro
Opis:
- hebel szlifierski z 4 różnymi przekładkami
- do szlifowania krawędzi i zaokrąglonych
powierzchni z wymienialnymi przekładkami

Technical Data:
- sanding block with 4 different adapters
- for the sanding of contours and curves
with interchangeable pads

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59450 0271

MP Handblock AntiDust-Set

1

www.master-products.com
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MATERIAŁY ŚCIERNE
ABRASIVES

MP Handblock Velcro
150 mm, rzep / velcro
Opis:
- do szlifowania ręcznego z użyciem krążków
ściernych z rzepem o średnicy 150 mm

Technical Data:
- for manual use of 150 mm sanding discs

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59450 0100

MP Handblock Velcro

1

MP Handschleifer
110 x 210 mm
Opis:
- ergonomicznie zaprojektowany klocek ręczny
do szlifowania zarówno płaskich powierzchni,
jak i rogów, czy kantów
- silne zaczepy po obu stronach

Technical Data:
- ergonomically designed hand sanding block
for sanding of planar surfaces as well as
drawbeads and edges
- with strong clips

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56202 0000

MP Handschleifer

1

MP Schleifklotz
65 x 125 mm
Opis:
- specjalny, elastyczny plastik
- do głębokich, zaokrąglonych powierzchni
oraz krawędzi
- idealny do szlifowania wewnętrznych,
większych zakrzywień

Technical Data:
- special flexible plastic
- for deep, rounded edges and drawbeads
- perfect for sanding of large concave curves

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56201 0000

MP Schleifklotz

6

MP Handblock Soft
128 x 63 mm
Opis:
- do szlifowania "na mokro" i "na sucho"
- bardzo elastyczny do szlifowania kantów
i zakrzywień

Technical Data:
- for wet and dry sanding
- highly flexible for sanding contours and
curves

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56809 097913

MP Handblock Soft

1

MP Korkschleifklotz
120 x 60 mm
Opis:
- klocek szlifierski z korka do szlifowania
nierówności i krawędzi

20
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Technical Data:
- cork sanding block for sanding drawbeads
and edges

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58101 7006

MP Korkschleifklotz
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LAKIEROWANIE I POLEROWANIE
PREPAIR & FINISH
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LAKIEROWANIE I POLEROWANIE
PREPAIR & FINISH

MP Mischbecher
Opis:
- jednorazowy kubek do mieszania każdego
rodzaju lakieru
- przezroczyste, wysokojakościowe tworzywo
sztuczne z dokładną i czytelną skalą
- można ustawiać jeden w drugim
- optymalny do mieszania lakierów wodnych
- antystatyczny

Nr art. / Item-No.

Technical Data:
- disposable mixing cups for mixing all
kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact
and easy to read scales
- stackable
- perfectly suitable for water-based paints
- antistatic

Opis / Description

Pal. / Pal. 		Opakowanie / Unit

MP Mischbecher "MixingCups"
Skala mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1
385 ml
58105 0385
750 ml
58105 0750
1400 ml
58105 1400
2300 ml
58105 2300

12000
6000
3200
1800

200
200
200
100

MP MixingCups Plus
Nowość / New
Skala mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1
12000
385 ml
58104 0385
6000
750 ml
58104 0750
3200
1400 ml
58104 1400
1800
2300 ml
58104 2300
58106 0385
58106 0750
58106 1400
58106 2300

200
200
200
100
200
200
100
100

Pokrywka / lid 385 ml
Pokrywka / lid 750 ml
Pokrywka / lid 1400 ml
Pokrywka / lid 2300 ml

Dodatki / Accessories:
MP Mischbecher Dispenser

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Pojemność / Capacity Opakowanie / Unit

58107 0385
58107 0750
58107 1400
58107 2300

dla / for 385 ml kubek / cups
dla / for 750 ml kubek / cups
dla / for 1400 ml kubek / cups
dla / for 2300 ml kubek / cups

65
65
65
50

1
1
1
1

MP PaintCan
Opis:
- pojemniki z tworzywa sztucznego do mieszania
wszelkiego rodzaju farb i lakierów
- wytłoczona skala objętościowa
- wysokoelastyczne, odporne na stłuczenie,
bez silikonu, przyjazne dla środowiska
- łatwość nalewania dzięki odpowiedniemu kształtowi

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

59450 0387
59450 0386
59450 0394

MP PaintCan 1 ltr.
MP PaintCan 3 ltr.
MP PaintCan 5 ltr.

Technical Data:
- plastic jug for mixing all types of paints
and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break-proof, silicone free,
environmentally friendly
- easy to pour due to special spout

Karton / Box
36
12
12

Opakowanie / Unit
1
1
1

MP Pinselflasche
Opis:
- 20/50-mililitrowa plastikowa butelka
z pędzelkiem zintegrowanym z nakrętką
- do naprawy drobnych uszkodzeń itp.
- łatwe mieszanie lakieru przez potrząsanie,
dzięki stalowej kulce
- przeznaczona do lakierowania na mokro

20 ml

50 ml

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59450 0366

MP Pinselflasche 20 ml
w pudełku / display case
MP Pinselflasche 20 ml
MP Pinselflasche 50 ml

59450 0360
59450 0368

22
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Technical Data:
- 20/ 50 ml plastic bottle with an integrated
brush in the screw-on lid
- for repairing of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint by
stainless-steel ball
- suitable for water-based paints

100
200
60

LAKIEROWANIE I POLEROWANIE
PREPAIR & FINISH

MP Ausbesserungsstift MicroSoft
Opis:
- patyczki do zaprawek idealne do drobnych
poprawek lakierniczych

Technical Data:
- touch-up tips for accurate retouching of
small defects in paint work

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58101 7028

MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (białe / white)
100 szt. / pcs. - opak.
MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (żółte / yellow)
100 szt. / pcs. - opak.
MP Ausbesserungsstift MicroSoft (niebieskie / blue)
100 szt. / pcs. - opak.

58101 7029
58101 7030

1
1
1

MP Becherfarbsieb
Opis:
- sitka plastikowe 210μ do uniwersalnego
zastosowania
- do optymalnego i szybkiego filtrowania
różnych materiałów lakierniczych i farb

Technical Data:
- 210 µ perlon cup strainer
for universal use
- for the fast and efficient straining of various
paint and lacquer materials

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58101 1004

MP Becherfarbsieb
20 szt. / pcs. - opak.

1

MP Farbsiebe “Strainer”
Opis:
- do optymalnego i szybkiego filtrowania różnych
materiałów lakierniczych i farb
- sitko nylonowe 125μ z niebieskim wkładem
do wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 190μ z żółtym wkładem
do wszystkich konwencjonalnych systemów
lakierniczych
- sitko nylonowe 260μ białe do wszystkich
konwencjonalnych systemów lakierniczych

Technical Data:
- for the fast and efficient straining of various
paint and lacquer materials
- 125 µ nylon strainer (blue) for water-based
paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all solventbased paint systems
- 260 µ nylon strainer (white) for all
conventional paint systems

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58101 1017

Sitko nylonowe 125µ niebieskie / blue,
1000 szt. / pcs. w kartonie / box

1

58101 1016

Sitko nylonowe 125µ niebieskie / blue,
250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag

1

58101 1006

Sitko nylonowe 190µ żółte / yellow,
1000 szt. / pcs. w kartonie / box

1

58101 0099

Sitko nylonowe 190µ żółte / yellow,
250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag

1

58101 1005

Sitko nylonowe 260µ białe / white,
250 szt. / pcs. w plastikowym worku / bag

1

MP Spritzpistolensieb
Opis:
- plastikowe sitko do zastosowania
w pistolecie lakierniczym
- umożliwia niezawodne filtrowanie
cząstek stałych

Technical Data:
- plastic gravity
cup strainer
- to reliably filter possible
particles in the paint

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58112 0090

MP Spritzpistolensieb

10
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MP Cutting Polish
Opis:
- mleczko polerskie szybko usuwające zarysowania
- optymalne wiązanie, łatwe ścieranie
- nie klei się do powierzchni
- przeznaczone do wszystkich rodzajów lakierów
(szczególnie do lakierów odpornych na
zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:
- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding, easily wipeable
- no sticking to the surface
- suitable for all kinds of paints (especially for
scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

57120 5001
57120 5000

MP Cutting Polish 1 kg
MP Cutting Polish 100 g

6
24

Opakowanie / Unit
1
1

MP ONE-STEP Polish
Opis:
- polerowanie w jednym kroku (także przy
ciemnych lakierach)
- bez silikonu, tlenek aluminium
- optymalne do zastosowania do lakierów
odpornych na zarysowania (nano-technologia)
- polerowanie bez hologramów po szlifowaniu
końcowym
- łatwe usuwanie stref przejścia i mgiełki
lakierniczej
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:
- polishing in one operation
(also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints
(nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final
sanding process
- easy removal of spraying transitions and
traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

57120 0001
57120 0000

MP ONE-STEP Polish 1 ltr.
MP ONE-STEP Polish 100 ml

6
24

Opakowanie / Unit
1
1

MP Finish Polish
Technical Data:
- high-gloss polish for removal of P3000 scratches
- guarantees a brillant deep shine without
holograms and micro scratches
- suitable for all kinds of paints (especially for
scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Opis:
- politura nadająca wysoki połysk do szlifowania P3000
- gwarantuje brylantową głębię połysku
bez hologramów i mikrozarysowań
- przeznaczona do wszystkich rodzajów lakierów
(szczególnie do lakierów odpornych
na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

57120 6001
57120 6000

MP Finish Polish 1 ltr.
MP Finish Polish 100 ml

6
24

Opakowanie / Unit
1
1

MP PolishBox Thekendisplay
Opis:
- po 8 szt. x MP Cutting Polish, MP ONE-STEP
Polish i MP Finish Polish

24
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Technical Data:
- 8 of each MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish
and MP Finish Polish

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57120 0099

MP PolishBox Thekendisplay
24 butelki po 8 x 100 ml lub g
24 bottles per display, 8 x 100 ml or gram

1
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MP Polierschwamm Uni
Opis:
- uniwersalna gąbka polerska 25 mm
do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:
- universal medium-hard polishing sponge for polishing trapped dust after the
final sanding

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57104 4405
57104 4415

MP Polierschwamm Uni
MP Polierschwamm Uni

150 mm, rzep / velcro
79 mm, rzep / velcro

57104 4407

MP Polierschwamm Uni
honeycombed, velcro

135 mm waflowa, rzep /

1
10
2

MP Polierschwamm Medium
Opis:
- gąbka polerska 50 mm do polerowania wtrąceń
po drobnym szlifowaniu

Technical Data:
- soft porous polishing sponge for
re-polishing and finishing polish

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57104 4215

MP Polierschwamm Medium
rzep / velcro
MP Polierschwamm Medium
rzep / velcro
MP Polierschwamm Medium
rzep / velcro

57104 4205
57104 4418

57104 4207

150 mm x 50 mm,

1

150 mm x 25 mm,

1

79 mm,

10

MP Polierschwamm Medium
135 mm
waflowa, rzep / honeycombed, velcro

2

MP Polierschwamm Super
Opis:
- gąbka polerska 50 mm (twarda) do polerowania
wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:
- polishing sponge (hard)
for polishing trapped dust after
the final sanding

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57104 4015

MP Polierschwamm Super
rzep / velcro

150 mm x 50 mm,

1

MP Polierschwamm Cube
Opis:
- gąbka polerska 25 mm do polerowania
wtrąceń po drobnym szlifowaniu
- specjalny waflowy kształt dla lepszego
chłodzenia podczas procesu polerowania

Technical Data:
- flexible, soft, porous polishing sponge for
re-polishing and finishing polish
- special honeycomb design for better cooling
during polishing process

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57104 4425

MP Polierschwamm Cube
rzep / velcro

150 mm x 25 mm,

1
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MP Polierschwamm Spot
Opis:
- gąbka polerska 20 mm do polerowania
wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:
- 20 mm polishing sponge for polishing
trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57104 4430

MP Polierschwamm Spot
rzep / velcro

75 mm,

10

MP Lammfellhaube
Opis:
- wysoko wydajne futro polerskie
wykonane z naturalnej wełny owczej
- optimalne do stosowania z MP ONE-STEP
Polish

Technical Data:
- high-quality polishing pad made of
lambskinmixed fabric
- excellent to use in combination with
MP ONE-STEP Polish

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57104 0225

MP Lammfellhaube

Dodatki / Accessories:
57120 . . . .

MP ONE-STEP Polish

150 mm, rzep / velcro

1

patrz str. / pls. see page 24

MP Polierteller
Ø 117 mm, M14 / Ø 75 mm, M14

Opis:
- talerz polerski MP na rzep do mocowania
różnego typu gąbek MP

Technical Data:
- backing pad for all MP polishing sponges

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57103 6350
57110 0020
57103 6380
57103 6375

MP Polierteller
MP Polierteller
MP Polierteller
MP Polierteller

117 mm, M14, rzep / velcro
150 mm, M14, rzep / velcro
75 mm, M14, rzep / velcro
75 mm, 5/16'', rzep / velcro

1
1
1
1

Ø 150 mm, M14

MP Polish Pad Cleaner
Opis:
- urządzenie do mechanicznego czyszczenia
gąbek i futer polerskich
- łatwe użycie dzięki możliwości zastosowania
do wszystkich rotujących maszyn polerskich
- regulacja pokrywy zapewniająca ochronę
przed opryskaniem
- opcjonalna regulacja wysokości systemu
czyszczącego

26
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Technical Data:
- mechanical cleaning device for cleaning foam
pads and wool polishing pads
- easy handling by using all rotating and orbital
polishers
- adjustable lid system as splash guard
- optional height adjustment of cleaning system

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57101 0001

MP Polish Pad Cleaner

1
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MP Plast
75 ml, zestaw z gąbeczką do aplikacji / incl. application sponge
Technical Data:
- plastic colourant suitable to treat and to refresh faded and damaged plastic surfaces

Opis:
- barwnik do zabarwiania wyblakłych
i uszkodzonych powierzchni z tworzyw
sztucznych
- na bazie wodorozcieńczalnej, bez dodatku
rozpuszczalników, neutralny dla środowiska
- stosowany wewnątrz pojazdów (deska
rozdzielcza) jaki i na zewnątrz (lusterka,
zderzaki)
- do dopasowania koloru na naprawianej
powierzchni z tworzywa sztucznego
- długotrwały efekt

- water-based, thus solvent-free and environmentally friendly
- suitable for both car interior (e.g. dashboard)
and unpainted exterior component parts
(e.g. bumper, mirror...)
- can be used for colour adjustment
on repaired plastic surfaces
- long lasting effect

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

57150 0010
57150 0012

MP Plast (szary / grey)
MP Plast (czarny / black)

Opakowanie / Unit

32
32

1
1

MP Staubbindetuch Surface
80 x 80 cm
Opis:
- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka
do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność
kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów
do lakierowania

Technical Data:
- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning
prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust
adhesion
- suitable for all paint materials

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

59604 0000

MP Staubbindetuch Surface
1 szt. / pc.

Opakowanie / Unit

50

1

MP Staubbindetuch Sticky
80 x 50 cm
Opis:
- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia
powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność
kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

Technical Data:
- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning
prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust
adhesion
- suitable for all paint materials

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

58100 28201
58100 28202

MP Staubbindetuch Sticky 1 szt. / pc.
MP Staubbindetuch Sticky
(5 w opak. / pack of 5)

MP Staubbindetuch AntiDust

Karton / Box

Opakowanie / Unit

100
20

1
1

Najwyższa jakość / Top Quality

50 szt. / pieces w pojemniku
Opis:
- antystatyczna szmatka idealna do czyszczenia
bazy wodorozcieńczalnej
- bardzo łatwa do rozłożenia, przez co do
wykorzystania w 100%
- uwalnianie kleju za pomocą ciepła ręki
i niewielkiego nacisku
- optymalna przyczepność kurzu, nie pozostawia
kłaczków czy kleju na powierzchni

Technical Data:
- anti-dust rag, excellent suitable for waterbased paints
- very easy unfolding and therefore usable
to 100 %
- adhesive is activated by the warmth of the
hands and by applying a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff or adhesive
residue

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59603 0001

MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser

1
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MP Entfettungstuch
150 szt / pieces w pojemniku
Opis:
- bardzo wytrzymała włóknina do czyszczenia
różnego rodzaju powierzchni
- może być używana zarówno ze środkami
rozcieńczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi
- wysoka odporność na rozdarcie
- niestrzępiąca się

Nr art. / Item-No.
59603 2001

Technical Data:
- very robust fleece cloth suitable for various
cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as
well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Opis / Description			Opakowanie / Unit
MP Entfettungstuch Dispenser

1

MP Nasswischtuch Wet & Clean
250 szt / pieces w pojemniku
Opis:
- ściereczka przeznaczona do przemywania
powierzchni zmywaczami silikonów przed
lakierowaniem
- odporna na rozcieńczalniki, wysoka odporność
na rozdarcie, do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, możliwość prania

Nr art. / Item-No.
59603 0006

Technical Data:
- wet wiping rag for the streak-free application
of silicone remover prior to spraying
- solvent-resistant, extremely tear-resistant,
reusable
- low-linting and washable

Opis / Description			Opakowanie / Unit
MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser

1

MP Microfasertuch Aqua
40 x 40 cm
Opis:
- bardzo miękka, niepyląca, optymalna do
czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien
mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu,
kurzu i pozostałości tłuszczu
- niestrzępiąca się

Nr art. / Item-No.
59603 9000
59603 9002
59603 9004

Opis / Description

Technical Data:
- very soft, perfectly suitable for the cleaning
and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture for extremely high
absorbtion of dirt, dust and grease residue
- lint-free

Karton / Box

MP Microfasertuch Aqua niebieska / blue
MP Microfasertuch Aqua żółta / yellow
MP Microfasertuch Aqua zielona / green

300
300
300

Opakowanie / Unit
10
10
10

MP Microfasertuch Soft
40 x 40 cm
Opis:
- bardzo miękka, optymalna do czyszczenia
i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien
mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek
brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- silnie absorbująca
- bardzo delikatna, do wszystkich powierzchni
- niestrzępiąca się

Nr art. / Item-No.
59603 9904

28
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Technical Data:
- very soft, perfectly suitable for the cleaning
and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture to remove efficiently
residues of dirt, dust and grease
- extremely absorbent
- very gentle to all surfaces
- lint-free

Opis / Description			Opakowanie / Unit
MP Microfasertuch Soft zielona / green

20
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MP Druckpumpzerstäuber “PumpSprayer”
Opis:
- dozownik z pompką do napełnienia środkiem
czyszczącym i zmywaczem silikonowym
- z wysokostabilnego tworzywa sztucznego,
niezawierającego silikonu i odpornego na zmywacze
- ze specjalnymi, odpornymi na rozpuszczalniki
uszczelkami

Technical Data:
- pump sprayer for cleaning agents and
silicone remover
- made of highly robust, silicone-free, solventresistant plastic
- with special solvent-resistant seals

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

59801 0000

MP Druckpumpzerstäuber
“PumpSprayer“

Dodatki / Accessories:
59801 0001
59801 0004

Karton / Box

Opakowanie / Unit

60

Zestaw uszczelek / set of seals
MP Marking Caps 5 szt. w opak. / pack of 5

1

1
1

MP Reinigungsknete
200 g
Opis:
- masa plastyczna do łagodnego i łatwego czyszczenia
delikatnych powierzchni
- usuwa żywicę drzew, rdzę, pozostałości po owadach
- niebieska - od niewielkich do średnich zanieczyszczeń
- czerwona - od średnich do dużych zanieczyszczeń

Technical Data:
- cleaning clay for easy and gentle
cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, flash rust, insect residues
- blue for low to medium contamination
- red for medium to heavy contamination

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57121 0001
57121 0002

MP Reinigungsknete czerwona / red
MP Reinigungsknete niebieska / blue

1

1

MP Flusennadel-Set
Opis:
- specjalne narzędzia do usuwania wtrąceń ze
świeżo pomalowanej, mokrej jeszcze powierzchni
- igiełka z mikrokońcówką
- zestaw zawiera 1 „długopis” i 10 igieł
- zestaw do usuwania wtrąceń Style:
pojemnik z 5 igiełkami

Technical Data:
- special tool for the removal of fluff
from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58101 7034
58101 7134

MP Flusennadel-Set
Igły (10 szt. w opak. / replacement needles (pack of 10)

1
1

MP Lacknasenentferner
Opis:
- cyklina do wycinania wtrąceń, do usuwania
lub zdrapywania wtrąceń z powierzchni lakieru
- obwodowy szlif wklęsły, dzięki któremu unika się
dodatkowego szlifowania poprawionej powierzchni
- z hartowanego i polerowanego chromu / stali
wanadowanej z bardzo ostrymi krawędziami
tnącymi

Technical Data:
- drop remover for precise levelling or
scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades, therefore no
resharpening of the edges necessary
- made of tempered and polished chrome /
vanadium steel with extremely sharp blades

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57930 0258

MP Lacknasenentferner

1
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MP Spachtelbrett Premium
Opis:
- specjalna paleta do mieszania szpachlówki
z utwardzaczem
- 100 “kartek” specjalnie impregnowanych
powłoką antysilikonową

Technical Data:
- special putty board for the mixing of putty
materials
- 100 sheets of silicone-free and impregnated
special paper

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59410 0000

MP Spachtelbrett Premium

1

MP Feinschleifklötze Carbon
20 x 20 x 50 mm
Opis:
- przeznaczony do ręcznego usuwania
wad lakierniczych, takich jak rysy,
wtrącenia, skórka pomarańczy itp.
- precyzyjna i równa obróbka małych
powierzchni

Technical Data:
- suitable to remove manually
defects in paintworks such as
scratches, dust inclusions,
runs or orange peel
- precise and uniform processing
of small areas

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59473 0800
59473 1000
59473 1500
59473 3000

P 800 (czerwony / red)
P 1000 (żółty / yellow)
P 1500 (niebieski / blue)
P 3000 (zielony / green)

1
1
1
1

MP FinishSet
Opis:
- płatki ścierne P 1500, 100 szt. w opak.
- stempel szlifierski z podwójną główką
- pasuje do płatków ściernych z
38 mm
i także z
30 mm

Technical Data:
- mini sanding discs P 1500, 100 pcs. -pack
- 2 in 1 sanding block
- suitable for mini sanding discs
with
38 mm and
30 mm

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56809 097952

MP FinishSet

1

MP Schleifblüten “PerfectionDisc”
38 mm, rzep / velcro
Opis:
Technical Data:
- wodoodporne lateksowe płatki ścierne do użycia bez - water-resistant latex sanding paper with grip
namaczania, przyczepiane na rzep
adhesion, for immediate use without soaking
- do efektywnych, pewnych i perfekcyjnych napraw - for efficient, reliable and perfect spot-repairs
niedoskonałości świeżo malowanych powierzchni
of minor imperfections on fresh painted surface
- do usuwania wtrąceń w lakierze i cząstek odkurzu
- for the removal of paint runs and dust particles
lakierniczego

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59470 1500

MP Schleifblüten “PerfectionDisc” P1500
500 szt. / pcs. - opak.
MP Schleifblüten “PerfectionDisc” P2000
500 szt. / pcs. - opak.
MP Schleifblüten “PerfectionDisc” P3000
500 szt. / pcs. - opak.

1

MP Schleifstempel

1

59470 2000
59470 3000

Dodatki / Accessories:
59470 0005

30
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1
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MP ColourCheck Spray
400 ml
Opis:
- czasowa imitacja powłoki lakieru bezbarwnego,
która po krótkim czasie odparowuje, nie pozostawia
śladu i nie reaguje z powłoką lakierniczą
- kontrolny lakier bezbarwny do oceny odcienia
w przypadku lakierowania lakierami bazowymi
- transparentny spray kontrolny do prac szlifierskich

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

21245 0000

MP ColourCheck Spray

Technical Data:
- temporary clearcoat substitute which evaporates
after a short period of time without leaving any
residue and without dissolving the basecoat
- control clearcoat for colour check of twolayer basecoats
- transparent guide coat during sanding

Karton / Box

Opakowanie / Unit
1

6

MP Spritzmusterkarte Metall
15 x 10,5 cm
Opis:
- emaliowana metalowa karta w kolorach wypełniaczy
- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów
wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for testing
the hiding power
- also suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59497 0000

MP Spritzmusterkarte Metall,
biała / white
MP Spritzmusterkarte Metall,
ciemnoszara / dark grey
MP Spritzmusterkarte Metall,
jasnoszara / light grey

750

MP Spritzmuster Cover Nowość / New

250

59497 0001
59497 0002
Dodatki / Accessories:
59497 0099

750
750

MP Spritzmusterkarte Paper
7 x 13,5 cm
Opis:
- do próbnego natrysku przed lakierowaniem
- powierzchnia kontrastowa do badań siły krycia
- do zastosowania także do lakierów
wodorozcieńczalnych
- z otworem testowym do lepszego porównania
odcienia

Technical Data:
- spray sample card for colour matching before
painting
- background contrast for testing the hiding
power
- also suitable for water-based paints
- with small hole for perfect colour matching

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59495 0000

MP Spritzmusterkarte Paper

250

MP Rührstäbe
Opis:
- do mieszania farb i lakierów
- optymalna także do lakierów wodorozcieńczalnych

35 cm

Technical Data:
- stirrer for stirring paints and lacquers
- also suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58102 4001
58102 4003
58121 9511

35 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, drewno / wood
25 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box, drewno / wood
25 cm, 200 szt. / pcs. w kartonie / box,
tworzywo sztuczne / plastic
20 cm, 250 szt. / pcs. w torbie z plastiku / in plastic bag,
tworzywo sztuczne / plastic
15 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / box,
tworzywo sztuczne / plastic

58121 9520
58121 9515

25 cm
20 cm

1
1
1

15 cm

1
1
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MP 1K PU-Scheibenkleber
310 ml
Opis:
- szybka aplikacja i utwardzanie
- utwardzanie bezwonne (przy udziale wilgoci
z powietrza)
- redukuje wibracje i wzmożony hałas
- dobra odporność przed wysokimi naprężeniami
dynamicznymi
- zapobiega korozji powierzchni aluminiowych
- czas odjazdu: 1 h, także do samochodów
z obustronnymi poduszkami powietrznymi

Technical Data:
- fast application and curing
- odourless curing (moisture-curing)
- high torsional rigidity, reduces vibration and
noise generation
- good resistance against high dynamic
stresses
- prevents contact corrosion in aluminium-body
vehicles
- drive away time: 1 h with driver and
passenger airbag

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

26690 0000

MP 1K PU-Scheibenkleber

Dodatki / Accessories:
59400 0370
56206 0000

MP Auftragspinsel
MP Kartuschenpresse Profi

MP Auftragspinsel

Opakowanie / Unit

12

1

100
patrz str. / pls. see page 51

Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!

MP 2K PU-Kleber
50 ml z dyszami mieszającymi / incl. mixing tips
Opis:
- 2K PU-Klej poliuretanowy do naprawy
i sklejania różnych elementów z tworzyw
sztucznych
- odpowiedni również do wypełniania fug i rys
- idealny do formowania brakujących części
tworzyw sztucznych

Technical Data:
- 2K-polyurethan glue for easy repair and
bonding of different plastic parts
- also very appropriate for filling joints and cracks
- ideal also for the reproduction of missing
plastic parts

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

26680 0005
26680 0015
26680 0035

MP 2K PU-Kleber 0,5 min.
MP 2K PU-Kleber 1,5 min.
MP 2K PU-Kleber 3,5 min.

Karton / Box

Opakowanie / Unit

16/256
16/256
16/256

1
1
1

Tylko do użytku profesjonalnego! / For professional use only!
Dodatki / Accessories:
26681 0050
26681 0051
26682 0050
26683 0011
26683 0021

MP Pistolet do aplikacji / application gun
MP Adapter 2K PU-Kleber für Kartuschenpresse
MP Dysze mieszające / mixing tip (10 w opak. / pack of 10)
MP Folia konturowa / contouring foil
3,6 m x 120 mm
MP Siatka wzmacniająca / reinforcement mesh
3,6 m x 120 mm

MP Konturfolie

1
1
1
1
1
MP Verstärkungsgewebe

www.master-products.com
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MP Sprühkleber
400 ml
Opis:
- wysokojakościowy środek klejący do trwałej, jak i
tymczasowej przyczepności
- odpowiedni do klejenia papieru, drewna, tektury,
materiału i różnego rodzaju tworzyw sztucznych
- temperatura aplikacji: 5-30°C
- odporność temperaturowa: 80°C
- odległość nanoszenia: 25-30 cm

Technical Data:
- high-quality adhesive for both permanent
and temporary adhesion
- suitable for bonding paper, cardboard,
wood, textile and various types of plastic
- processing temperature: 5 °C to 30 °C
- heat-resistant up to 80 °C
- spraying distance: 25 to 30 cm

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

21241 0000

MP Sprühkleber

1

MP Nahtabdichtungspinsel
Opis:
- nylonowy pędzel do aplikacji masy
uszczelniającej

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56558 0000

MP Nahtabdichtungspinsel

3
2

Nowość / New

Opis:
- specjalne zapasowe dysze do mas
uszczelniających i klejów do szyb w kartuszach

Technical Data:
- special and spare nozzles for seam sealer
and windscreen adhesive cartridges

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58320 0001
58320 0002
58320 0003

1

58320 0004

4

58320 0005

5

2
3

4
1

6

MP Kartuschendüsen

Nr art. / Item-No.

5

Technical Data:
- nylonbrush for the application of brushable
sealing compound

MP Kartuschendüse FD 20-40 mm
MP Kartuschendüse BS 30 mm
MP Kartuschendüse V z trzpieniem prowadzącym/
V-cut cartridge nozzle with guiding spike
MP Kartuschendüse Motylek do kartuszy / for AC-, MSi / and PU-Kartuschen / cartridges
MP Dosierspritze do kartuszy Akrylowych-, Silikonowych,
MS- i PU-Kartuschen/ Dispensing tip for acrylate, silicone,
MS and PU cartridges

12
12
12
12
12

MP Nahtabdichtungsband
Opis:
- elastyczna i płaska taśma do spoin
uszczelaniających do uszczelniania poszycia
karoserii
- do szybkiego i łatwego nakładania na
zagruntowane lub wypełnione szwy karoserii
- nadająca się do natychmiastowego polakierowania

Technical Data:
- flexible and flat seam sealing tape designed
to seam various car body joints
- fast and easy application on primed and
filled car body joints
- immediatley overpaintable

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58102 3109
58102 3112

transparent, 9 mm x 10 m
transparent, 12 mm x 10 m

10
10

MP Antidröhn-Platte FS 5
50 x 50 cm
Opis:
- samoprzyczepna płyta wygłuszająca,
chroniąca przed wibracjami i hałasem
- wysokoelastyczna
- ze strukturą

34
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Technical Data:
- self adhesive insulating panel for protection
against vibrations and noise
- highly flexible
- textured

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56220 0001

MP Antidröhn-Platte FS 5

10
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MP Tape 80°

Najwyższa jakość / Top Quality

Opis:
- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma
do profesjonalnego maskowania pojazdów,
o bardzo dobrej przyczepności
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem
bez pozostawienia śladów
- optymalne właściwości odwijania
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- slightly creped high-performance masking
tape for professional car refinishing with
excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

Pal. / Pal.

59301 0019
59301 0025
59301 0030
59301 0038
59301 0050

rolka 50 m x 19 mm
rolka 50 m x 25 mm
rolka 50 m x 30 mm
rolka 50 m x 38 mm
rolka 50 m x 50 mm

4608
3456
3072
2304
1728

Opakowanie / Unit
48
36
32
24
24

MP Tape 610
Opis:
- delikatnie karbowana standardowa taśma
do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem
bez pozostawienia śladów

Technical Data:
- slightly creped standard masking tape for car
refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

59322 0018
59322 0024
59322 0030
59322 0036
59322 0048
59322 0100

rolka 50 m x 18 mm
rolka 50 m x 24 mm
rolka 50 m x 30 mm
rolka 50 m x 36 mm
rolka 50 m x 48 mm
rolka 50 m x 100 mm

Pal. / Pal.
4608
3456
3072
2304
1728
864

Opakowanie / Unit
48
36
32
24
24
12

MP Tape Pro
Opis:
- delikatnie karbowana standardowa taśma
do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem
bez pozostawienia śladów

Technical Data:
- slightly creped standard masking tape for car
refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

Pal. / Pal.

59320 0018
59320 0024
59320 0030
59320 0036
59320 0048

rolka 45 m x 18 mm
rolka 45 m x 24 mm
rolka 45 m x 30 mm
rolka 45 m x 36 mm
rolka 45 m x 48 mm

4608
3456
3072
2304
1728

Opakowanie / Unit
48
36
32
24
24

MP Tape Smart
Opis:
- delikatnie karbowana uniwersalna taśma
do maskowania pojazdów
- odporność na temp. do 80°C (30 min.)
- możliwość usunięcia jednym ruchem
bez pozostawienia śladów

36
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Technical Data:
- universal masking tape for car refinishing,
slightly creped
- temperature-resistant up to 80°C (30 min.)
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

Pal. / Pal.

59324 0518
59324 0524
59324 0530
59324 0536
59324 0548

rolka 45 m x 18 mm
rolka 45 m x 24 mm
rolka 45 m x 30 mm
rolka 45 m x 36 mm
rolka 45 m x 48 mm

5280
3960
3300
2640
1980

Opakowanie / Unit
48
36
30
24
18

SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS

MP Tape HydroGreen
Opis:
- profesjonalna taśma maskująca z bardzo dobrą
przyczepnością
- odporność temp. do 100°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem
bez pozostawiania śladów
- optymalne właściwości odwijania
- idealna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki
specjalnej impregnacji

Technical Data:
- professional masking tape with excellent
tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- perfectly suitable for water-based paints due
to its special impregnation

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

Pal. / Pal.

59325 0012
59325 0019
59325 0025
59325 0030
59325 0038
59325 0050

rolka 50 m x 12 mm
rolka 50 m x 19 mm
rolka 50 m x 25 mm
rolka 50 m x 30 mm
rolka 50 m x 38 mm
rolka 50 m x 50 mm

6912
4608
3456
3072
2304
1728

Opakowanie / Unit
72
48
36
32
24
24

MP Tape 100°
Opis:
- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma
maskująca o bardzo dobrej przyczepności
- odporność temp. do 120°C
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych
dzięki specjalnej impregnacji
- możliwość usunięcia jednym ruchem
bez pozostawiania śladów

Technical Data:
- slightly creped high-performance masking
tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 120 °C
- perfectly suitable for water-based paints due
to its special impregnation
- removable without leaving any residue

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

Pal. / Pal.

59302 0019
59302 0025
59302 0030
59302 0038
59302 0050

rolka 50 m x 19 mm
rolka 50 m x 25 mm
rolka 50 m x 30 mm
rolka 50 m x 38 mm
rolka 50 m x 50 mm

4608
3456
3072
2304
1728

Opakowanie / Unit
48
36
32
24
24

MP Premium Tape Gold
Opis:
- wysoce profesjonala, nie krepowana taśma
maskująca
- odporność na temp. do 100°C
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki
specjalnej impregnacji
- wodoodporna i plastyczna z dużą stabilnością
na krawędziach
- niezwykle cienki materiał do lakierowania niemal
bez krawędzi
- 8-tygodniowa odporność na promieniowanie UV

Technical Data:
- highly professional uncreped masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- appropriate even for difficult substrates like
plastic and rubber
- perfectly suitable for water-based paints
due to its special impregnation
- water resistant and ductile carrier material
with high curve-stability
- extremely thin carrier material for almost
edgeless painting
- 8 weeks UV-resistant

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59321 0018
59321 0025
59321 0030
59321 0038
59321 0050

rolka 50 m x 18 mm
rolka 50 m x 25 mm
rolka 50 m x 30 mm
rolka 50 m x 38 mm
rolka 50 m x 50 mm

48
36
32
24
24
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MP Premium Tape Green
Opis:
- wysokojakościowa nie krepowana taśma
maskująca w wielkości kieszonkowej
- najlepsze linie kolorystyczne dzięki cienkiemu,
elastycznemu i łatwemu do rociągnięcia
nośnikowi o bardzo gładkiej powierzchni
- odporność na temp. do 100°C, wodoodporna,
odporna na rozpuszczalniki i promieniowanie UV
(do 8 tygodni)
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma

Technical Data:
- high quality non-creped pocket-sized
masking tape
- achieves finest colour lines due to its thin
elastic carrier material and a very smooth
surface
- temperature-resistance up to 100 °C, waterproof, solvent-resistant, UV resistant (up to
8 weeks)
- appropriate even for difficult substrates like
plastic and rubber

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59321 5018

rolka 18 m x 18 mm

112

MP FineLineTape
Opis:
- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- bardzo elastyczna - specjalnie do tworzenia krzywizn
- odporność na temp. do 100°C
- odpowiednia także dla wielu procesów suszenia bez
zdejmowania taśmy
- niezwykle cienki materiał do lakierowania
bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- for design and multi colour painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- also suitable for several drying processes
without remasking
- extremely thin carrier material for almost
edgeless painting
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58102 2041
58102 2042
58102 2043
58102 2044

rolka 55 m x 3 mm
rolka 55 m x 6 mm
rolka 55 m x 9 mm
rolka 55 m x 12 mm

10
10
5
5

MP FineLineTape “Linear”
Opis:
- do odcinania kolorów i lakierowania w wielu kolorach
- specjalnie do długich i prostych linii
- odporność na temp do 100°C
- niezwykle cienki materiał do lakierowania
bez krawędzi
- przeznaczona też do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- for design and multi colour painting
- especially for long and straight lines
- temperature-resistant up to 100 °C
- extremely thin carrier material for almost
edgeless painting
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58103 0003
58103 0006
58103 0009
58103 0012

rolka 55 m x 3 mm
rolka 55 m x 6 mm
rolka 55 m x 9 mm
rolka 55 m x 12 mm

10
10
10
5

MP Acrylschaum-Klebeband “MountTape”
Opis:
- do bezwibracyjnego wiązania listew,
emblematów itp.
- wyjątkowo silne, błyskawiczne dwustronne klejenie
- pianka akrylowa wyrównuje zależną
od temperatury rozszerzalność materiału
- bardzo wysoka odporność na warunki
atmosferyczne

38
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Technical Data:
- for vibration-free bonding of mouldings,
emblems, etc.
- especially strong double-sided instant
bonding power
- acrylic-foam compensates the temperaturedependent material expansion
- extremely high weather resistance

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

58102 2009
58102 2006
58102 2007
58102 2008

10 m Rolle x 9 mm
10 m Rolle x 12 mm
10 m Rolle x 19 mm
10 m Rolle x 25 mm

Karton / Box
10
10
10
10

Opakowanie / Unit
1
1
1
1

SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS

MP Tape Silber
Opis:
- odporna na wodę i szlifowanie wzmocniona taśma
ze specjalną powłoką
- do ochrony przed niezamierzonym uszkodzeniem
podczas szlifowania i piaskowania
- odporność na temp. do 60°C
- również odpowiednia do bardzo trudnych podłoży
dzięki niezwykle silnej przyczepności

Technical Data:
- water and sanding resistant fabric adhesive
tape with special coating
- for the protection against unintentional
damages during sanding and sandblasting work
- temperature-resistant up to 60 °C
- also suitable for very difficult surfaces due to
the extremely strong adhesion

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59306 0050

rolka 50 m x 50 mm

24

MP Gewebeband DCT
Opis:
- taśma wzmacniana specjalnym włóknem
- bardzo silne właściwości przyczepnościowe
do prawie wszystkich powierzchni
- odporność na temperaturę do 50°C
- możliwość ręcznego przedzierania
- odporna na wodę i szlifowanie

Technical Data:
- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all
surfaces
- temperature-resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59391 0050
59392 0050

rolka 50 m x 50 mm srebrna / silver
rolka 50 m x 50 mm czarna / black

24
24

MP StarTape Classic
50 m x 13 mm
Opis:
- okrągła uniwersalna piankowa taśma do szczelin
o głębokości max 13 mm
- do optymalnego maskowania szczelin
(np. drzwi, bagażnika, maski)
- drobna pianka poliestrowa zapobiegająca
powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu
do wnętrza pojazdu
- odporność temp. 1h / 95°C
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

59399 0020

MP StarTape Classic

Technical Data:
- universal round foam tape for gaps up to
13 mm
- for the optimal masking of gaps (e.g. door,
boot, bonnet)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into
the interior of the vehicle
- temperature-resistance 1h / 95 °C
- suitable for water-based paints

Pal. / Pal.
102

Opakowanie / Unit
1

MP StarTape
50 m x 20 mm
Opis:
- uniwersalna taśma do szczelin o głębokości
do 20 mm
- do optymalnego maskowania szczelin między
częściami karoserii (np. szyby, drzwi przednie)
- drobna pianka poliestrowa zapobiegająca
powstawaniu krawędzi
- zapobiega niepożądanemu przenikaniu kurzu
do wnętrza pojazdu
- odporność temp. do 80°C w standardowych
warunkach suszenia
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

59399 0013

MP Star Tape

Technical Data:
- universal foam tape for gaps up to 20 mm
- for the optimal masking of gaps on movable
bodywork parts (e.g. sliding or front doors)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into
the interior of the vehicle
- temperature resistance up to 80 °C for normal
drying cycles
- suitable for water-based paints

Pal. / Pal.
160

Opakowanie / Unit
1
www.master-products.com
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MP Blending Tape
Opis:
- piankowa taśma maskująca
do łatwego maskowania krawędzi
- umożliwia perfekcyjne cieniowanie
- odporność na temp. do 110°C
- odpowiednia do lakierów
wodorozcieńczalnych

Technical Data:
- foam masking tape for easy masking of
panel edges
- easy aid to achieve perfect blending
- temperature-resistant up to 110 °C
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

Karton / Box

59398 0020
59398 0021

MP Blending Tape 5 m x 20 mm
MP Blending Tape 25 m x 20 mm

10

Opakowanie / Unit
1
1

MP VarioTape 				

Nowość / New

20 m x 75 mm
Opis:
- dwustronna specjalna taśma klejąca
do oklejania miejsc trudnodostępnych
- do zabezpieczania i jednoczesnego oklejania
uszczelek gumowych
- możliwość różnorodnego zastosowania;
oszczędność czasu i materiału
- perforacja ułatwiająca zastosowanie
- odporność na temp. do 80°C

Technical Data:
- double-sided special adhesive tape for
masking work in hard-to-reach areas
- for separating and simultaneously
masking rubber seals
- very versatile use; time- and materialsaving
- perforated for easy handling
- temperature-resistant up to 80 °C

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

59387 0075

MP VarioTape

Opakowanie / Unit
1

MP LiftTape
10 m x 50 mm
Opis:
- specjalna taśma maskująca do podnoszenia
i maskowania uszczelek w pojazdach
- perforowana przezroczysta taśma poliestrowa
z papierem samoprzylepnym
- podzielona listwa poliestrowa do podnoszenia
różnej szerokości uszczelek
- odporność na temp. do 120°C oraz
na lakierowanie lakierami wodorozcieńczalnymi

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

59387 0050

MP LiftTape

Technical Data:
- for the lifting and sticking-down of seals on
vehicles
- perforated transparent polyester strips with
adhesive paper
- separated polyester lip for lifting the
different seals
- 120 °C temperature-resistant and resistant to
water-based paint

Karton / Box
24

Opakowanie / Unit
1

MP Sensor Mask
Opis:
- szybkie i bezpieczne przykrycie zintegrowanych
czujników parkowania podczas malowania
i polerowania
- bez konieczności wymontowywania czujników
- zapobiega zanieczyszczeniom i błędom działania
czujników
- komfortowa w użyciu dzięki wygodnemu
uchwytowi do zakładania i wyjmowania podkładki
- nie pozostawia śladów
- odporność na temp. do 200°C

40
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Technical Data:
- fast and efficient masking of integrated parking
sensors when painting and polishing
- no need to dismantle the parking sensors
- soiling and malfunction of sensors
is avoided
- easy to use – easy lifting tab to fix and to
remove the pads
- no residues
- temperature-resistant up to 200 °C

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58102 5018

MP Sensor Mask
60 szt. / pcs. -opak.

1

SYSTEMY MASKUJĄCE
MASKING SYSTEMS

MP LogoTape
Opis:
- dwustronnie klejące pasy do umocowywania
logo i emblematów na karoserii
- długotrwałe umocowanie loga na pojeździe
dzięki klejowi Premium

Technical Data:
- double-sided adhesive strip for the
reapplication of logos and emblems
on car bodies
- permanent adhesion due to the premium glue

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58102 2061

200 x 100 mm, 10 pasów / 10 stripes

1

MP CQ-Foil
Opis:
- folia maskująca ze zintegrowaną papierową
taśmą przylepną, do szybkiego maskowania
- specjalistyczna folia posiadająca właściwości
przyczepnościowe, lakier jest wiązany na jej
powierzchni

Technical Data:
- masking foil with integrated paper masking
tape for fast and efficient masking work
- special foil, statically charged and excellent
adhesion to paint

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56294 0055
56294 0110
56294 0140

rolka 33 m x 55 cm
rolka 33 m x 110 cm
rolka 33 m x 140 cm

Dodatki / Accessories:
56293 0001
56293 0003

MP CQ-Abroller / dispenser				
rolka / roll do / for 55 cm 			
1
rolka / roll do / for 110 cm i 140 cm 		
1

60
30
30

MP Flüssige Abdeckfolie
Opis:
- natryskowa folia ochronna w płynie, na bazie
wodnej
- po wyschnięciu tworzy przezroczysty i nie
lepiący się fim
- chroni przed mgłą natryskową,
rozpuszczalnikami, pozostałościami środka
polerskiego itp.

Technical Data:
- waterborne liquid masking film,
applicable by spray gun
- dries to a clear and non-sticking film
- protects from spray mist, solvents,
splashes of polish, and so on

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58160 0005

5l

1

MP Abdeckfolie Standard
200 m x 380 cm
Opis:
- do szybkiego i ekonomicznego
maskowania pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą

Technical Data:
- masking film for fast and efficient masking
of vehicles
- protects against spray dust

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

51619 21020

MP Abdeckfolie Standard

Dodatki / Accessories:
51619 00099

Pal. / Pal.

Rollenaufnahme für MP Folienabroller
kompl. 2 szt / 2 pieces per set

54

Opakowanie / Unit
1

1
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MP Abdeckfolie light
Opis:
- do szybkiego i ekonomicznego maskowania
pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- posiada właściwości przyczepnościowe
(statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

51619 00010

MP Abdeckfolie light
rolka 150 m x 400 cm
MP Abdeckfolie light
rolka 300 m x 400 cm
MP Abdeckfolie light
rolka 120 m x 480 cm

51619 00012
51619 00015
Dodatki / Accessories:		
51619 00099

Technical Data:
- masking film for fast and efficient
masking of vehicles
- protects against spray dust
- statical, adherence to paint

Pal. / Pal.

Opakowanie / Unit

40

1

24

1

40

1

Rollenaufnahme für MP Folienabroller
kompl. 2 szt / 2 pieces per set

1

MP Abdeckfolie Paperlike
Opis:
- do szybkiego i ekonomicznego maskowania
pojazdów
- do ochrony przed mgiełką lakierniczą
- nie przykleja się podczas suszenia w kabinie
lakierniczej
- odporna w przypadku suszenia promiennikiem
podczerwieni przy użyciu średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe (statyczne),
lakier jest wiązany na jej powierzchni

Technical Data:
- masking film for fast and efficient
masking of vehicles
- protects against spray dust
- prevents the foil from sticking after the
drying process in the spray booth
- infrared-resistant when drying with
a fast medium wave
- statical, adherence to paint

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Pal. / Pal.

51619 00000
51619 00004
51619 00005

rolka 200 m x 400 cm niebieska / blue
rolka 300 m x 400 cm niebieska / blue
rolka 150 m x 500 cm niebieska / blue

24
24
24

Dodatki / Accessories:		
51619 00099
Rollenaufnahme für MP Folienabroller
kompl. 2 szt / 2 pieces per set

Opakowanie / Unit
1
1
1

1

MP Abdeckfolie HydroSilver
Opis:
- mocniejsza struktura folii umożliwia łatwiejsze
cięcie i korygowanie taśmy
- folia okryciowa klasy premium do szybkiego
i pewnego maskowania pojazdów nawet przy
pozostałych na powierzchni resztkach wilgoci
- specjalne właściwości folii minimalizują
ryzyko powstawania plam po wilgoci i chronią
powierzchnię przed przywieraniem podczas
suszenia w kabinie lakierniczej
- odporna w przypadku suszenia promiennikiem
podczerwieni przy użyciu średniej długości fal
- posiada właściwości przyczepnościowe
(statyczne), lakier jest wiązany na jej powierzchni

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

51625 0002
51625 0003

rolka 100 m x 600 cm zielona / green
rolka 150 m x 400 cm zielona / green

Dodatki / Accessories:
51619 00099
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Technical Data:
- firmer texture of the foil enables easier
cutting as well as smoother correction
of the tape
- premium masking foil for fast and efficient
masking of vehicles with residual humidity
- protects against moisture evaporation
marking because of its special surface
texture and prevents the film from sticking
after drying in the spray booths
- infrared-resistant when drying with a fast
medium wave
- statical, paint adhesive

Rollenaufnahme für MP Folienabroller
kompl. 2 szt / 2 pieces per set

Pal. / Pal.
24
24

Opakowanie / Unit
1
1

1
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MP FoilCutter
Opis:
- specjalny nóż do cięcia folii maskującej
- niezawodna ochrona przed skaleczeniami
dzięki osłoniętemu ostrzu

Technical Data:
- special cutter for masking foils
- reliable protection against injuries
thanks to the concealed blade

MP FoilCutter
Standardowy nóż do folii

MP FoilCutter
Standard film cutter

MP FoilCutter magnetic Nowość / New
Nóż do folii z wbudowanym magnesem,
przyczepia się do metalowych przedmiotów,
np. stojaka do folii MP Folienabrollwagen

MP FoilCutter magnetic
Film cutter with integrated magnets, sticks to metallic objects, such as the MP Folienabrollwagen

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56270 0000
56270 0005

MP FoilCutter
MP FoilCutter magnetic

10
5

MP Abdeckfolien
Opis:
- folia maskująca dostępna w różnej wielkości,
grubości i wymiarach
- do szybkiego i ekonomicznego przykrywania
powierzchni
- wyprodukowana została z przyjaznego
dla środowiska polietylenu

Technical Data:
- masking foil available in various sizes,
strengths (thicknesses) and measurements
- for fast and effective masking work
- made of recyclable, environmentally friendly
PE material

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

Karton / Box

Opakowanie / Unit

51640 0000
51641 0000

Standard 7 µ - 4 x 5 m
Standard 7 µ - 4 x 12,5 m

20
10

1
1

51632 0000
51633 0000

Profi 20 µ - 4 x 5 m
Profi 15 µ - 4 x 12,5 m

20
10

1
1

51635 0000
51634 0000

Extra 50 µ - 4 x 5 m
Extra 50 µ - 4 x 12,5 m

10
5

1
1

MP Schutzfolie Protect
Opis:
- szara, samoprzylepna folia ochronna
- chroni podłogę, półki, stoły w miejscu
mieszania i przygotowania lakieru
- antystatyczna
- powłoka antypoślizgowa
- łatwa do usunięcia

Technical Data:
- grey, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in
preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

Nr art. / Item-No.		

Opis / Description

51661 0060
51661 0100

MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm
MP Schutzfolie Protect 25 m x 100 cm

Opakowanie / Unit
1
1
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MP CQ-Paper
Opis:
- papier maskujący ze zintegrowaną papierową
taśmą maskującą do szybkiego
i ekonomicznego przykrywania powierzchni
- specjalny papier, który zapobiega
przesiąknięciu lakieru
- odporny na lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:
- masking paper with integrated creped masking
tape for fast and efficient masking work
- special paper which prevents the penetration
of paint
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56289 0018
56289 0030

rolka 25 m x 18 cm
rolka 20 m x 30 cm

Dodatki / Accessories:
56293 0001
56293 0003

MP CQ-Abroller / dispenser				
do / for rolki 18 cm / roll				1
do / for rolki 30 cm / roll				1

40
28

MP Abdeckpapier Powergrade
Opis:
- 40 g/m² - zmniejsza koszty usuwania odpadów
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać
przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery
wodorozcieńczalne

Technical Data:
- 40 g/m² for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in
order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

51430 0000
51435 0000
51431 0000
51432 0000
51433 0000
51434 0000

rolka 450 m x 22 cm
rolka 450 m x 45 cm
rolka 450 m x 60 cm
rolka 450 m x 90 cm
rolka 450 m x 120 cm
rolka 450 m x 150 cm

Pal. / Pal.
150
90
60
30
30
30

Opakowanie / Unit
1
1
1
1
1
1

MP Abdeckpapier Highgrade
Opis:
- papier ochronny 50 g/m²
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać
przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery
wodorozcieńczalne
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Technical Data:
- 50 g/m² masking paper
- special sealing coat in order to prevent the
penetration of paint
- solvent-resistant, suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

51401 0000
51407 0000
51402 0000
51403 0000
51406 0000
51405 0000

rolka 300 m x 22 cm
rolka 300 m x 40 cm
rolka 300 m x 60 cm
rolka 300 m x 90 cm
rolka 300 m x 120 cm
rolka 300 m x 150 cm

Pal. / Pal.
150
90
60
30
30
30

Opakowanie / Unit
1
1
1
1
1
1
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MP Plastic Seat Covers
Opis:
- jednorazowy pokrowiec na fotele, optymalna
ochrona foteli samochodowych podczas
wszelkich napraw serwisowych
- strona wewnętrzna antypoślizgowa
- wymiary: 82 x 127 cm
- rolka zawiera 500 szt.
- szerokość rolki: 65 cm

Technical Data:
- disposable seat covers, ideal protection
of seats during repairing
- non-slip bottom side
- dimension: 82 x 127 cm
- roll of 500 pieces
- width of the roll: 65 cm

Nr art. / Item-No.

Opis / Description		

515014 0005

MP Plastic Seat Covers

Opakowanie / Unit
1

MP Fußmatte
Opis:
- papierowy dywanik do ochrony dywaników
- powleczony od spodu folią uniemożliwiającą
przeciekanie
- karton zawiera 500 szt.

Technical Data:
- paper floor mat for protection of floor room
- lower side is plastic coated to protect floor
against humidity
- box of 500 pieces

Nr art. / Item-No.

Opis / Description		

51502 00001

MP Fußmatte

Opakowanie / Unit
1

MP Clean Set
Opis:
- zestaw ochronny stosowany wewnątrz pojazdów
- składa się z: 1 x pokrowiec ochronny na fotel,
kierownicę, dźwignię zmiany biegów, hamulec
ręczny, 1 x dywanik ochronny

Technical Data:
- protection set for vehicle interior
- consists of 1 piece each of covers for
seat, steering wheel, gear knob, hand
break lever as well as 1 floor mat

Nr art. / Item-No.

Opis / Description		

51502 00099

MP Clean Set

Opakowanie / Unit
100

MP Felgenlackierfolie
140 x 170 cm
Opis:
- wygodne rozwiązanie do opon przy lakierowaniu
felg
- wysoka elastyczność folii, pasuje do każdej
wielkości opon
- elastyczny element środkowy; rozciąga się
do średnicy 22‘‘
- odporna na wys. temp., lakier jest wiązany
na jej powierzchni
(wykonana z folii MDPE o grubości 20 μm)

Technical Data:
- easy solution for masking wheels when
painting the rims
- highly flexible plastic film, suitable for all
wheel sizes
- with elastic band; inner diameter can be
extended up to 22‘‘
- temperature-resistant and paint adhesive
(it’s a 20 μm MDPE film)

Nr art. / Item-No.

Opis / Description		

596013 0403

MP Felgenlackierfolie
20 szt. w opak. / pcs.

Opakowanie / Unit
1

www.master-products.com

45

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PROFESSIONAL TOOLS

www.master-products.com

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PROFESSIONAL TOOLS

MP SprayGun Profi S
Opis:
- profesjonalny, wysokowydajny pistolet
lakierniczy
- regulacja szerokości i strumienia natrysku,
regulacja ilości materiału
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe,
dekoracyjne
- zużycie powietrza
200 Nl/min./1,7 cfm
- ciśnienie
2,5/3,2 bar/40 psi
- waga
ca. 550 g/19 oz
- pojemnik
tworzywo sztuczne 0,6 ltr.

Technical Data:
- professional high-performance paint gun with
finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, air-micrometer,
material volume regulator
- for car refinishing, decorating, industry and
carpentry coatings
- air consumption
200 Nl/min. / 1,7 cfm
- pressure		
2,5/3,2 bar / 40 psi
- weight			
ca. 550 g / 19 oz
- cup			
0,6 ltr. plastic

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58111 0000
58111 0001
58111 0002

dysza / nozzle 1,3 mm
dysza / nozzle 1,6 mm
dysza / nozzle 1,8 mm

1
1
1

Dodatki / Accessories:
58111 0011
58111 0013
58111 0016
58111 0020
58111 0025
58111 0098
58111 0099
58301 2000

Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,6 ltr.
Zestaw dysz / nozzle-set 1,3 mm			
Zestaw dysz / nozzle-set 1,6 mm			
Zestaw dysz / nozzle-set 2,0 mm			
Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm			
Zestaw uszczelek / sealing-set			
Zestaw naprawczy / repair-kit			
Nypel MP 1/4" innen / plug nipple 1/4" internal		

1
1
1
1
1
1
1
1

MP SprayGun Selena
1,5 mm z dyszą / nozzle
Opis:
- korzystny cenowo, bardzo wytrzymały
pistolet lakierniczy
- optymalny do podkładów i szpachli
natryskowych
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe,
dekoracyjne
- zużycie powietrza
200 Nl / min./ 1,7 cfm
- ciśnienie		
2,5 / 3,0 bar / 38 psi
- waga
		
ca. 550 g / 19 oz
- pojemnik
tworzywo sztuczne 0,5 l
- gwint pojemnika
3/8" gwint wewn.

Technical Data:
- value for money, extremely robust paint gun
with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, material volume
regulator
- optimal for filler and polyester spray putty
materials
- for car refinishing, decorating, industry and
carpentry coatings
- air consumption
200 Nl / min. /1,7 cfm
- pressure		
2,5 / 3,0 bar / 38 psi
- weight			
approx. 550 g / 19 oz
- cup			
0,5 l plastic
- thread of cup		
3/8" inner thread

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58301 0001

MP SprayGun Selena

Dodatki / Accessories:		
					
58301 0011
Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,5 ltr.
58301 0018
Zestaw dysz / nozzle-set 1,8 mm			
58301 0025
Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm			

1
1
1
1
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MP Pistolenreinigungs-Set
Opis:
- kompletny zestaw zawierający różne rodzaje
wyciorów do czyszczenia pistoletów lakierniczych
- w zestawie różne igły do czyszczenia dyszy
- zawiera buteleczkę na olej

Technical Data:
- complete set of different cleaning brushes
for optimal maintenance of your sprayguns
- including different needles
- including oil flask

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58310 0001

MP Pistolenreinigungs-Set

1

MP GunHolder Magnetic
Opis:
- uchwyt magnetyczny do 2-ch pistoletów
lakierniczych
- optymalne i pewne umocowanie na ścianie kabiny
lakierniczej dzięki maksymalnie silnym magnesom
- łatwe odczepianie i mocowanie przy czyszczeniu
kabiny lakierniczej
- udźwig dla dwóch pistoletów, napełnionych
do ok. 0,6 l

Technical Data:
- magnetic gun holder for two spray guns
- optimal fixing on spray booth wall due to
extremely strong magnets
- effortless removing and refitting during the
cleaning process of the spray booth
- lifting capacity for two spray guns fully filled
with approx. 0,6 l each

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55101 0000

MP GunHolder Magnetic

1

MP Nassfilm-Schichtdickenmesser
Opis:
- narzędzie pomocne w mierzeniu grubości
mokrej powłoki lakierniczej
- zakres pomiaru: 0-2000 μ
- nadruk skali odporny na rozcieńczalniki

Technical Data:
- tool for determination of the thickness of
liquid coatings
- accuracy of measurement: 0-2000 µ
- solvent-resistant scales

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59710 0000

6-kąt z aluminium /
hexagon shaped aluminium

1

MP Ausblaskamm HydroJet
Opis:
- umożliwia szybkie usunięcie odkurzu
lakierniczego
- ułatwia suszenie lakierów bazowych
wodorozcieńczalnych
- poręczny kształt
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Technical Data:
- facilitates fast dust removal
- accelerates the drying of water-based paints
- its handy format allows permanent carrying

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

Opakowanie / Unit

58306 0000

MP Ausblaskamm HydroJet

Dodatki / Accessories:
58301 2000

MP Króciec przyłączeniowy 1/4" wewn. / plug nipple 1/4" internal

10

1
1
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MP Trockenblaspistole DryTech
Opis:
- znaczne zredukowanie czasu suszenia,
szczególnie lakierów wodnych
- zużycie powietrza przy 4,5 bar ok. 350 ltr. /
min. objętość powietrza ok. 600 ltr. / min.
- 14-krotnie większa ilość używanego
powietrza w porównaniu do
konkurencyjnych dysz na rynku
- zawiera też statyw z bezstopniową regulacją
Dyszy Venturiego do wys. 240 cm

Technical Data:
- drying gun to reduce considerably the drying
time, especially of water-based paints
- air consumption at 4,5 bar approx. 350 ltr. / min.
air volume approx. 600 ltr. / min.
- 14-times higher rate of air flow than common
dry guns
- also available with stand that allows an
infinitely variable adjustment of the drying
guns up to a height of 240 cm

Nr art. / Item-No.

Opis / Description		

58304 0000

MP Trockenblaspistole
DryTech

1

MP Trockenblasstativ-Set DryStand
zawiera 2 dysze Verturiego MP DryTech /
including 2 drying guns

1

Dodatki / Accessories:
58304 0010

Opakowanie / Unit

MP Ionisierungspistole X-ION 		

Nowość / New

Opis:
- poręczny pistolet sprężonego powietrza
do neutralizacji naładowania
elektrostatycznego
- czyści i neutralizuje w jednej operacji
- redukuje wtrącenia podczas lakierowania
- nie jest wymagane zasilanie
- dopuszczony do stosowania w kabinach
lakierniczych zgodnie z dyrektywą ATEX
2014/34/UE
- w praktycznej walizce z tworzywa
- zalecane ciśnienie robocze: 3 ~ 6 bar
- napięcie wewnętrzne:
3,5 kV AC (10 kHZ)
- odstęp roboczy:
10 - 50 cm
- waga:
200 g
- przyłącze sprężonego
powietrza:
1/4" szybkozłącze
wtykowe

Technical Data:
- handy compressed-air operated air gun for
Nowośćtralising electrostatic charge
- cleans and Nowośćtralises in a single step
- reduces dust inclusions during painting
- no power supply necessary
- approved for use in spray booths according to
ATEX directive 2014/34/EU
- in a practical plastic case
- recommended operating
pressure:
3 ~ 6 bar
- internal voltage: 	3.5kV AC (10kHZ)
- working distance:
10 - 50 cm
- weight:
200 g
- compressed air
connection:	1/4" quick plug
nipple

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58307 0001

MP Ionisierungspistole X-ION

1
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MP Nahtabdichtungspistole
- wymienna /
replaceable -

Opis:
- do natryskowego nanoszenia mas
uszczelniających w różnych strukturach
- do plastikowych lub aluminiowych kartuszy
o pojemności od 300 ml do 320 ml
- brak wysychania materiału dzięki
hermetycznemu uszczelnieniu pistoletu
- regulacja ilości materiału i ilości powietrza
w aerozolu
- zwiększona żywotność dzięki możliwości
wymiany rury materiałowej

Technical Data:
- for the processing of sprayable seam sealers
in various structures
- for 300 ml up to 320 ml plastic or aluminium
cartridges
- no drying-out of the material due to the air
tight end of the gun
- regulated material output and air pressure
- increased long-life cycle due to replaceable
material pipe

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58305 0000

MP Nahtabdichtungspistole

1

Dodatki / Accessories:
58305 0002		
58305 0003

Rura materiałowa / material pipe
Końcówka do dozowania / cap for beading

1
1

MP SprayGun “UBS/HV”
Opis:
- pistolet do profesjonalnej ochrony podwozia
i uszczelniania profilii zamkniętych
- zawiera rurkę natryskową 8 mm i sondę
natryskową 60 cm
- do obróbki natryskowymi materiałami
do uszczelniania profilii zamkniętych
- do wszystkich materiałów nadających się
do rozpylania w 1-litrowych puszkach z gwintem
- zużycie powietrza
250 Nl/min. – 2,1 cfm
- ciśnienie		
1,6 bar – 12/60 psi
- waga			
ca. 550 g – 19 oz

Technical Data:
- professional underbody and body cavity
protection gun
- incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long
spray tube
- for the application of sprayable body cavity
protection materials
- for all sprayable materials in 1l-cans with
round thread
- air consumption		
250 Nl/min. – 2,1 cfm
- pressure		
1,6 bar – 12/60 psi
- weight			
approx. 550 g – 19 oz

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

58302 0000

MP SprayGun “UBS/HV”

Opakowanie / Unit

36

1

MP SandblastingKit
Opis:
- pistolet do piaskowania z workiem na pył
do ponownego użycia ścierniwa
- dysza strumieniowa do trudno dostępnych
miejsc, powierzchni płaskich, narożników
i krawędzi
- zawiera 0,5 kg nieszkodliwego materiału
do śrutowania i 3 dodatkowych końcówek
- zużycie powietrza
150 Nl/min. – 1,3 cfm
- ciśnienie		
5/7 bar – 75/100 psi
- waga			
800 g – 28 oz

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58301 0004

MP SandblastingKit

1

MP Pojemniki do piaskowania / blasting medium		
6 pojemników każdy po / 6 bottles each 700 g

1

Dodatki / Accessories:
58301 0098
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Technical Data:
- sandblasting gun incl. filter bag for recycling
the blasting medium
- blasting nozzle for areas which are difficult
to reach, for even surfaces, for drawbeads,
edges and corners
- comprises 0,5 kg silicosis innocuous blasting
medium made of ground blast furnace slag and
3 additional nozzle adapters
- air consumption		
150 Nl/min. – 1,3 cfm
- pressure		
5/7 bar – 75/100 psi
- weight			
approx 800 g – 28 oz

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PROFESSIONAL TOOLS

MP Kartuschenpressen
Opis:
- mechanizm tłoka oporowego, blokada kółek
- wysokiej jakości, stabilna konstrukcja

Technical Data:
- piston mechanism, drip blocker
- high quality and robust construction

MP Kartuschenpresse Skelett
- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji
otwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

MP Kartuschenpresse Skelett
- manual cartridge gun in open frame variation
for 310 ml cartridges

MP Kartuschenpresse Standard
- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji
półotwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

MP Kartuschenpresse Standard
- manual cartridge gun in semi-open variation
for 310 ml cartridges

MP Kartuschenpresse Profi
- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji
zamkniętej do mas natryskowych w kartuszach
o poj. 310 ml i w folii do 400 ml

MP Kartuschenpresse Profi
- manual cartridge gun in closed variation with
aluminium shaft for 310 ml cartridges or foil
tubes up to 400 ml

Skelett

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56208 0000
56207 0000
56206 0000

MP Kartuschenpresse Skelett
MP Kartuschenpresse Standard
MP Kartuschenpresse Profi

Standard

Profi

1
1
1

MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

Nowość / New

Opis:
- odkurzacz przemysłowy z opcjonalnym systemem
magazynowania i zawieszania
- optymalne odsysanie dzięki elektrycznemu
i pneumatycznemu włączaniu
- z wbudowanym gniazdem
- maks. pobór znamionowy: 1200 W
- pojemność zbiornika:
36 l
- gniazdo max:
2400 W, włącznie
z urządzeniami 		
zewnętrznymi
- kabel przyłączeniowy:
4,5 m
- klasa pyłochłonności:
L = dla wszystkich 		
cząstek pyłu o 		
wartościach MAK >1 mg/m3
- waga:
15 kg
- zestaw zawiera:
moduł sprężonego 		
powietrza, standardowy
wąż odsysający i wąż
odsysający wraz
z wężem sprężonego
powietrza Ø 27,5 mm,
Y-Adapter do
przyłączenia 2 urządzeń,
worek do odkurzacza,
separator olejowowodny

Technical Data:
- industrial vacuum cleaner with optionally
available tray and hook system
- optimum dust extraction due to electric and
pNowośćmatic automatic starting
- integrated female connector
- power consumption max. 1200 Watt
- container volume
36 l
- main connection max. 	2400 Watt incl.
external devices
- main connection cable
4,5 m
- dust class 	L = for all dusts with
TLV values > 1 mg/m³
- weight
15 kg
- scope of delivery	compressed air
module, standard
suction hose &
suction hose incl.
compressed air hose
Ø 27.5 mm, Y-adapter for connecting
two units, hoover
bag, oil-water
separator

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57206 2300

MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

Zdjęcie produktu zawiera: /
product picture incl.
MP Ablage-System / tray system
MP Ablage für Schleifmittel /
tray for abrasives

1

Dodatki / Accessories:		 					
57206 2322
MP Staubsaugerbeutel DustBag worek do odkurzacza		
5		
57206 2323
MP Ablage-System System magazynowania / tray system
1
57206 2324
MP Ablage für Schleifmittel Półka na materiały ścierne /
tray for abrasives						1
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MP Staubsauger VakuumCleaner

- wychodzi z produkcji / discontinued item -

Opis:
- profesionalny odkurzacz do zbierania drobnych
pyłów szlifierskich
- wygodne odsysanie pyłu z narzędzi elektrycznych
dzięki wtyczce i automatycznemu włączaniu
- dzięki opcjonalnie dostępnemu systemowi
Airbox możliwe jest również stosowanie
automatycznego włączania w połączeniu
z urządzeniami pneumatycznymi.
- pobór mocy		 1200 Watt
- objętość pojemnika		 30 ltr.
- gniazdo przyłączeniowe		 2400 Watt
- długość kabla		 7,5 m
- klasa pyłochłonności 		 L = do wszystkich cząstek
		 pyłu o ciężarze > 1 mg/m³
- waga		 10 kg
- zawiera		 wąż odsysający,
antystatyczny
27 mm x 3,5mm
z obrotowymi tulejami
przyłączeniowymi,
dwuścienny worek
filtrujący,
pakiet antystatyczny

Technical Data:
- professional vacuum cleaner for fine drilling
and grinding dust
- easy dust exhaust directly on electric tools
due to female connectors and automatic starter
- optional available Airbox allows use of
automatic starting mode also for pNowośćmatic
tools
- no electrostatic charging
- power consumption
1200 Watt
- container filter bag capacity 30 ltr.
- main connection max.
2400 Watt
- main connection cable
7,5 m
- dust class
L = for all dusts
with TLV
values > 1 mg/m³
- weight
10 kg
- scope of delivery
suction hose,
antistatic
27 mm x 3,5 mm
with rotating
connection muffs,
double-sided filter
bag,
antistatic-pack

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57206 24917

MP Staubsauger VakuumCleaner

1

Dodatki / Accessories:		 					
57206 25344
MP Worek filtrujący L / filtering bag L (5 w opak. / pack of 5)
57206 24919
MP Airbox
					

1
1

MP Exzenterschleifer
Opis:
- przyłącze
- talerz szlifierski
150 mm
75 mm
- max. suw
- max. ciśn. robocze
- zużycie pow.
- waga
150 mm
75 mm

1/4" gwint wewn.
5/16" gwint zewn.
15 otworów, rzep
bezotworowy, rzep
12.000U/min.
6,2 bar/90 psi
115l/min. /4 cfm
680 g/24 oz
560 g/20 oz		

680 g / 24 oz
560 g / 20 oz

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57202 1025
57202 1005
57202 1175

MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 2,5 mm / stroke
MP Exzenterschleifer 150 mm, skok 5 mm / stroke
MP Exzenterschleifer 75 mm, skok 2,5 mm / stroke

Nowość / New
57200 0210		
		
57200 0301

www.master-products.com

1/4" inner thread
5/16" outer thread
15-hole, velcro
non-perforated, velcro
12.000 rpm
6,2 bar / 90 psi
115 l/min. / 4 cfm

Nr art. / Item-No.

Dodatki / Accessories:
57200 0205
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Technical Data:
- thread of pressure
adapter
- sanding pad
150 mm
75 mm
- max. speed
- max. air pressure
- air consumption
- weight
150 mm
75 mm

57200 0300
57110 0010
57110 0013
57110 0014
57110 0015
57110 0027		
		

1
1
1

MP Wąż odsysający / dust extraction hose, 5 m
1
- wychodzi z produkcji / discontinued item MP Wąż odsysający /
dust extraction hose, 3,5 m uniwersalny
1
MP Adapter obrotowy do węża / vacuum swievel adapter
1
- wychodzi z produkcji / discontinued item MP Króciec przyłączeniowy / plug nipple
1
MP Schleifteller “DiscFix” 6/7-otworów / -hole
1
MP Schleifteller “DiscFix” 8/9-otworów / -hole
1
MP Schleifteller “DiscFix” 15-otworów / -hole
1
MP Schleifteller “DiscFix” 21-otworów / -hole
1
MP Multischleifteller 75-otworów / -hole
1
patrz str. / pls. see page 17
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MP Exzenterschleifer e-tronic
Opis:
- ergonomiczny design umożliwiający
wygodny chwyt
- wymaga mniejszej siły ze względu
na minimalną emisję drgań
- bezszczotkowy silnik o niskim poziomie
hałasu dla większego komfortu pracy
- łatwo regulowane poziomy prędkości
i ustawienia
- 150 mm, zawiera talerz szliferski na rzep

Technical Data:
-ergonomic design for a comfortable position of the grip
- only little effort is needed because of minimum vibrations
- brushless motor with less noise for
operator‘s comfort
- easily adjustable speed levels and settings
- incl. 150 mm sanding pad velcro

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57206 1025
57206 1050

MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm skok / stroke
MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm skok / stroke

Dodatki / Accessories:
57200 0210		
Nowość / New MP Absaugschlauch / dust extracion hose, 3,5 m universal

1
1
1

MP Polierer exzentrisch

Nowość / New

Opis:
- polerka mimośrodowa zapewniająca niskie
nagrzewanie powierzchni
- idealna do polerowania bez hologramów
- precyzyjna obsługa dzięki ergonomicznemu
uchwytowi
- płynna regulacja prędkości obrotowej
w systemie 6-stopniowym do optymalnego
polerowania danej powierzchni
- łagodne przyspieszenie dzięki elektronicznej
regulacji prędkości obrotowej w celu uniknięcia
efektu odbicia
- wysokiej jakości konstrukcja łożysk zapewnia
długą żywotność urządzenia - precyzyjna
przeciwwaga ze stali obrabianej CNC umożliwia
łatwe i bezpieczne polerowanie
- mocny silnik 810 W
- prędkość obrotowa: 1. 650 - 4. 800 obr./min.
- waga: 2,75 kg
- talerz polerski: 15 mm gwint M8, rzep, 125 mm
21 mm gwint M8, rzep, 150 mm

Technical Data:
- this eccentric polisher ensures low heat
development on the surface
- perfect for hologram-free polishing
- precise handling thanks to ergonomic grip
- constant speed regulation through 6-step
system for optimal surface polishing
- soft start due to electronic speed control to
avoid any kick-back effects
- high-quality bearing for long service life
- precision counterweight made of CNC-machined
steel enables easy and safe polishing work
- powerful 810 W motor
- speed: 1.650 – 4.800 rpm
- weight: 2,75 kg
- polishing pad: 15
 mm M8 thread, velcro, 125 mm
21 mm M8 thread, velcro, 150 mm

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57290 7015

MP Polierer exzentrisch skok 15 mm / stroke,
Talerz polerski 125 mm
MP Polierer exzentrisch skok 21 mm / stroke,
Talerz polerski 150 mm

57290 7021

1
1
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MP Polierer Electronic
Opis:
- dwa stabilne i ergonomiczne warianty chwytu
- komfortowa w obsłudze, optymalne rozłożenie
ciężaru
- wysoka stabilność prędkości, duża wydajność
- niskie nagrzewanie się podczas pracy ciągłej
dzięki doskonałemu chłodzeniu
- pobór mocy:
1200 W
- napięcie:
220-230 V/1Ph
- talerz polerski:
M14 gwint wewn.,
rzep, 150 mm
- ilość obrotów:
1.000 -3.300 U/min.
- waga:
3700 g/130 oz

Nr art. / Item-No.
57290 5000

Technical Data:
- polisher with two robust and ergonomic
grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating
up of the polisher
- power consumption: 1200 Watt
- voltage:
220-230 V/1Ph
- polishing pad:
M14 inner thread,
velcro, 150 mm
- speed:
1.000  -3.300 rpm.
- weight:
3700 g/130 oz

Opis / Description			Opakowanie / Unit
1

MP Polierer Electronic

Dodatki / Accessories:
57110 0020
MP Polierteller, M14, 150 mm,
rzep / velcro
571036350
MP Polierteller, M14, 117 mm,
rzep / velcro
57120 5 . . .
MP Cutting Polish 1 kg
57120   . . . .
MP ONE-STEP Polish
57120 6 . . .
MP Finish Polish 1 ltr.

patrz str. / pls. see page 26
patrz str. / pls. see page 26
patrz str. / pls. see page 24
patrz str. / pls. see page 24
patrz str. / pls. see page 24

MP Akku Polierer mini
Opis:
- w skrzynce z tworzywa sztucznego,
wyposażona w zapasową baterię
- do polerowania małych powierzchni w celu
porównania lub pomiaru odcieni
- ruchomy przycisk do określania prędkości
obrotowej
- ergonomiczny, wygodny uchwyt
do wygodnej obsługi

54
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Technical Data:
- provided in a plastic case equipped with
an extra accumulator
- for polishing little surfaces for colour matching or measuring
- variable switch for speed control
- ergonomic soft grip for a
comfortable handling

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57290 7000

MP Akku Polierer mini

1

Dodatki / Accessories:
57103 6375

MP Talerz polerski 75 mm, 5/16'', rzep / velcro Nowość / New

1

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PROFESSIONAL TOOLS

MP UV-LED Lampe MAX
Opis:
- przenośna lampa do utwardzania odpowiednich
produktów UV
- mobilne zastosowanie dzięki zasilaniu
akumulatorowemu
- optymalne mocowanie nad naprawianym miejscem
dzięki zintegrowanym magnesom
- optymalny design zapobiegający zalaniu
i zapyleniu wnętrza urządzenia
- akumulator: 11,1 V, 5200 mAh, bateria Li-Ion
- napięcie: AC 100-240 V
- czas pracy: 2,4 h
- ciężar: 1850 g

Technical Data:
- portable lamp for curing suitable UV products
- battery operation allows mobile use
- optimum positioning above the areas to be
refinished thanks to integrated magnet
- robust and resistant to the ingress of
moisture and dust
- battery: 11.1 V, 5200 mAh, lithium ion battery
- voltage: AC 100-240 V
- operating time: 2.4 h
- weight: 1850 g

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55070 0000

MP UV-LED Lampe MAX

1

MP Statyw do / tripod for UV-LED Lampe MAX
o maksymalnej wysokości 2 m / with a maximum height of 2 m

1

Dodatki / Accessories:
55070 0001

MP UV Lampe Compact
Opis:
- poręczna lampa UV do utwardzania
odpowiednich produktów
- komfortowe użytkowanie dzięki zasilaniu
akumulatorowemu i optymalne mocowanie
dzięki zintegrowanym magnesom
- bateria: Li-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- zasilacz: DC 5V 1A
- czas pracy: ca. 4 h
- ciężar: 500 g

Technical Data:
- handy UV lamp for curing suitable products
- comfortable handling due to battery operation
and optimum positioning by integrated magnet
- battery: lithium ion 3.7 V, 2600 mAh, 9.62 Wh
- voltage: DC 5V 1A
- operating time: approx. 4 h
- weight: 500 g

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55060 0000

MP UV Lampe Compact

1

MP Infrarottrockner Basic
Opis:
- krótki czas schnięcia, ponieważ fale przenikają
bezpośrednio do wewnętrznych warstw lakieru
- wygodne korzystanie dzięki regulacji wysokości,
bez ograniczeń bocznych
- elektroniczny zegar
- lampy o długiej żywotności (do 6.000 godz.)
- napięcie:
220 -240 V / 50 HZ
- temp. schnięcia:
60 -70 °C
- natężenie prądu:
4,6 A
(13,7 A: 3 panele)
- zasięg powierzchni:
0,6 × 0,4 m
		
(1,0 × 0,8 m: 3 panele)

Technical Data:
- short drying time; powerful penetration directly
into the inner paint layer
- convenient and flexible use without side limit
- height-adjustable
- electronic timer
- long life lamps (up to 6000 hours)
- voltage:
220  -240 V / 50 HZ
- drying temperature: 60 -70 °C
- amperage:
4,6 A (13,7 A: 3 panels)
- area covered:
0,6 × 0,4 m (1,0 × 0,8 m:
3 panels)

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55020 0010
55020 0030

1 panel / 1 emitter
3 panele / 3 emitters

1
1

Dodatki / Accessories:
55021 0001

Lampa / replacement lamp 1100 W, 230 V

1
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MP Mischtisch
118 x 62 x 142 cm
Opis:
- praktyczny stół metalowy do przygotowania farb
- z uchwytami na pistolety lakiernicze oraz papier
do czyszczenia
- bardzo łatwy do czyszczenia

Technical Data:
- convenient metal table for paint preparation
- including gun holders
and cleaning paper dispenser
- easy to clean

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

551014 6101

MP Mischtisch

Dodatki / Accessories:
51661 0060

MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm

1
patrz str. / pls. see page 43
   

MP Drehlackierständer “MultiSprayStand”
Opis:
- stabilna ocynkowana konstrukcja
- oś obrotowa z możliwością regulacji
w zakresie 360°
- mobilny, z dużymi kołami do stosowania
na kratkach w kabinach lakierniczych
- koła żaroodporne do stosowania również
w kabinie lakierniczej
- zawiera przedłużenie do lakierowania zderzaków
i spojlerów

Uchwyt
do felg

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

55101 401010

MP Drehlackierständer
“MultiSprayStand”

Dodatki / Accessories:
55101 4007
55101 4008
55101 4009
55114 1403
55114 1405

Szczypce

Technical Data:
- sturdy, blue-galvanized spraystand
- 360°-variable adjustable axis
- manoeuvrable with large wheels for use on
grid-flooring in spraying booths
- heat-resistant wheels for use in spraying booths
- incl. extension for coating bumpers
and spoilers

Pal. / Pal.
19

Koło zapasowe / replacement wheel
Klamra / clamp
Uchwyt do maski / supporting bar
Szczypce do lakierowania / painting clamp 30 cm
Uchwyt do felg / wheel rim holder

Opakowanie / Unit
1

1
1
1
1
1

MP Montier- und Scheibenbock Standard
Opis:
- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości za pomocą łańcuchów
- stabilna konstrukcja do uniwersalnego
przechowywania części
- górna część z miękkiego tworzywa
sztucznego w celu uniknięcia uszkodzeń
materiałów
- do przechowywania części malowanych,
szyb przednich itp.
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Technical Data:
- sturdy and painted x-stand
- variable height adjustment by a link chain
- sturdy design for the all-purpose storage
of parts
- carrier-arms are protected by soft rubber
sleeves to avoid damages
- for the storage of painted parts windscreens,
etc.

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Pal. / Pal.

55101 409011

MP Montier- und Scheibenbock Standard

25

Opakowanie / Unit
1

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PROFESSIONAL TOOLS

MP Montier- und Scheibenbock Premium
Opis:
- stabilna, lakierowana konstrukcja
- regulacja wysokości
- stabilna konstrukcja do przechowywania
także ciężkich części
- kapturki z tworzywa sztucznego
zapobiegające uszkodzeniom materiałów
- zawiera 2 rozpórki przedłużające

Technical Data:
- sturdy, blue-galvanized x-stand
- variable height adjustment
- sturdy design for the storage of
heavy parts
- plastic caps to avoid damages
- incl. 2 extensions

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55101 407016

MP Montier- und Scheibenbock Premium

1

MP Magnetclip Flex

Nowa jakość / New Quality

Opis:
- elastyczny uchwyt do lakierowania małych
elementów, jak np. lusterka itp.
- magnetyczna podstawa do mocowania na
wszystkich powierzchniach metalowych,
takich jak np. ściany kabin lakierniczych

Technical Data:
- flexible mounting clip for small parts
such as mirrors etc.
- magnetic pedestal for a individual
positioning on every metal ground
such as spray booth walls

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55101 4010

MP Magnetclip Flex

1

MP Heckklappenhalter-Set “TrunkFix”
27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm
Opis:
- do mocowania klap tylnych lub masek
silnika podczas szlifowania
- zmienna regulacja dzięki zaczepowi
teleskopowemu
- zestaw składa się z 3 stabilnych,
ocynkowanych przekładek dystansowych

Technical Data:
- for securing tailgates or bonnets during
sanding
- variable adjustment due to the telescopic
reinforcement
- set consists of 3 sturdy, galvanized spacers

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55101 401016

MP Heckklappenhalter-Set “TrunkFix”

1
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MP Werkstatthocker
380 x 380 x 440 mm
Opis:
- hydrauliczna regulacja wysokości
- dwie półki na narzędzia i inne przybory
do pracy
- komfortowe siedzisko umożliwiające
wygodną pracę
- pięć obrotowych kółek zapewniających
dobrą ruchomość
- obciążenie do max. 125 kg

Technical Data:
- stool with hydraulic height adjustment
- with 2 trays to deposit tools and other
working utensils
- comfortable seat enables you to work
easily
- ease of manoeuvrability due to 5 castor
wheels
- max. 125 kg carrying capacity

55101
Nr
art.47000
/ Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55101 47000

MP Werkstatthocker

1

MP Folienabrollwagen
Opis:
- do rolek z folią o szerokości do 100 cm
- umożliwia całkowite maskowanie pojazdu
przez jedną osobę

MP Folienabroller “Mobil”
MP Folienabroller “Mobil”

- ruchomy stojak do szybkiego i racjonalnego
maskowania pojazdów

MP Folienabroller “Box”
- wygodne i elastyczne zastosowanie do
różnych kartonów z folią dzięki dowolnie
regulowanym uchwytom

Technical Data:
- dispenser for masking films holds rolls up to
100 cm in width
- complete masking of a car by a single
person

MP Folienabroller “Mobil”
- mobile dispenser for masking films for fast
and efficient masking work on vehicles

MP Folienabroller “Box”
c onvenient and flexible use thanks to variable adjustability of the storage area for
various film cardboard boxes

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55101 409010
55101 409005

MP Folienabrollwagen “Mobil“
MP Folienabrollwagen “Box“

1
1

Uchwyt do wózka MP Folienabroller
2 szt. w zestawie / 2 pieces per set

1

MP Folienabroller “Box”

Dodatki / Accessories:
51619 00099

Wszystkie stojaki są dostarczane bez wyposażenia dodatkowego! /
All dispensers are sold excluding foil roll!
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MP Papierabroller
Opis:
- do papieru maskującego o szer. 22, 60 i 90 cm
- z automatycznym podajnikiem taśmy

MP Papierabroller “Base”
- przenośny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy
przy maskowaniu

MP Papierabroller “Incline”
- bardzo oszczędzający miejsce, mobilny dozownik
do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

MP Papierabroller “Wall”
- wieszak do montażu ściennego, do wydajnej
i szybkiej pracy przy maskowaniu

Technical Data:
- dispenser for 22, 60 and 90 cm masking paper
- with automatic tape roller

MP Papierabroller “Base”
- mobile dispenser for fast and efficient masking work
MP Papierabroller “Base”

MP Papierabroller “Incline”
- very space-saving, mobile dispenser for fast
and efficient masking work

MP Papierabroller “Wall”
- wall mounted dispenser for fast and efficient
masking work

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55101 402020
55101 402010
55101 403010

MP Papierabroller “Base”
MP Papierabroller “Incline”
MP Papierabroller “Wall”

1
1
1

MP Papierabroller “Incline”

Wszystkie stojaki są dostarczane bez wyposażenia dodatkowego! /
All dispensers are sold excluding paper roll!

MP Papierabroller “Wall”

MP Putzpapierabroller
Opis:
- stabilny, wytrzymały i zajmujący mało miejsca
stojak z drążkiem do ściereczek do czyszczenia
i polerowania
- do rolek do 40 cm

MP WipingRollDispenser “Base”
- stojak na czyściwa

Technical Data:
- sturdy, robust and space-saving paper
dispenser with tear-off blade for cleaning
and polishing cloths
- suitable for paper rolls up to 40 cm

MP Putzpapierabroller “Base”

MP Putzpapierabroller ”Base“

paper dispenser

MP WipingRollDispenser “BasePlus”
- mobilny stojak papieru z uchwytem do worka
na śmieci

MP WipingRollDispenser “Wall”
- wieszak do montażu ściennego

MP Putzpapierabroller “BasePlus”
movable paper dispenser with waste
disposal bag mount

MP Putzpapierabroller “Wall”
paper dispenser for wall mounting

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59601 60953
59601 60955
59603 00967

MP Putzpapierabroller “Base”
MP Putzpapierabroller “BasePlus”
MP Putzpapierabroller “Wall”

1
1
1

MP Putzpapierabroller ”BasePlus“

Wszystkie stojaki są dostarczane bez wyposażenia dodatkowego! /
All dispensers are sold excluding paper roll!

MP Putzpapierabroller ”Wall“

www.master-products.com
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MP Cutter
Opis:
- wysoka jakość, solidna konstrukcja
- żebrowana rękojeść z tworzywa sztucznego
zapewnia dobre i bezpieczne używanie
- z wewnętrzną komorą ostrza
- z odłamywanymi ostrzami wykonanymi
z hartowanej stali

Technical Data:
- high quality, robust design
- grooved plastic handle for a good and safe
handling
- with the blade shaft situated inside
- with snap off blades made of tempered steel

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56254 0009
56254 0018

MP Cutter Standard, 9 mm
MP Cutter Standard, 18 mm

60
48

56260 0009
56260 0018

MP Cutter Profi
(ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 9 mm
MP Cutter Profi
(ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 18 mm

24

Dodatki / Accessories:		
					
56257 0009
MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 9 mm
56257 0018
MP Ostrza wymienne / refill blades (10 szt. / pcs.), 18 mm

24

20
20

MP Metallglasschaber
40 mm
Opis:
- łatwe usuwanie rozprysków farby, naklejek itp.
ze szklanych powierzchni

Technical Data:
- for easy removal of paint splashes, stickers
etc. on glass surfaces

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56112 8940

MP Metallglasschaber 40 mm		

1

Dodatki / Accessories:
56112 8945
		

MP Ostrza wymienne dla MP Metallglasschaber 		
40 mm (10 w opak.) / refill blades (10 pcs.)

1

MP Kunststoffspachtelsatz “SpreaderSet-P”
50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm
Opis:
- zestaw szpachelek plastikowych
do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

60
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Technical Data:
- plastic spreader set for the applying of
1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56211 0000

MP Kunststoffspachtelsatz “SpreaderSet-P”

1

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PROFESSIONAL TOOLS

MP Metallspachtelsatz “SpreaderSet-M”
50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm
Opis:
- zestaw szpachelek metalowych
do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

56212 0000

MP Metallspachtelsatz
“SpreaderSet-M”

Technical Data:
- metal spreader set for the applying of
1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Karton / Box

Opakowanie / Unit

100

1

MP Karosseriespachtel “Spreader-P”
120 x 80 mm
Opis:
- szpachelka do karoserii z tworzywa sztucznego
do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczna
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:
- plastic spreader for applying of
1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Karton / Box

56110 2208

MP Karosseriespachtel “Spreader-P”

Opakowanie / Unit

450

10

MP Gummispachtel “RubberSpreader”
Opis:
- wysokoelastyczna gumowa szpachla
- nakłada bardzo gładką powierzchnię
- do szpachlowania i modelowania
- idealnie nadaje się do nadawania
najtrudniejszych kształtów

Technical Data:
- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to recreate the
most difficult shapes

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56110 2310
56110 2312

100 x 65 mm
120 x 80 mm

5
5
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MP Power-Löser Insect & Dirt
Opis:
- oleje, owady i uparcie przylegające
zanieczyszczenia są niezawodnie
i delikatnie usuwane z zewnętrznej części
pojazdu i komory silnika
- przenika zanieczyszczenia i skutecznie
i szybko je rozpuszcza

Technical Data:
- reliably removes oil, insects and other
stubborn stains from the vehicle exterior, the motor compartment and is gentle
to the paint work
- penetrates dirt and stains, dissolving
them fast and effectively

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1250
57170 1255

MP Power-Löser Insect & Dirt 500 ml
MP Power-Löser Insect & Dirt 10 l
- wychodzi z produkcji / discontinued item -

1
1

MP Shampoo Diamond-Gloss
Opis:
- wydajne i dokładne czyszczenie pojazdu
z długotrwałą konserwacją
- pielęgnacyjna, odporna na brud i wodę powłoka
o długotrwałym działaniu ochronnym
- już zastosowane środki konserwujące, jak wosk
i uszczelnienia, nie są naruszane

Technical Data:
- powerful and efficient car cleaning
shampoo with long lasting preservation
- dirt and water repellent long-term
Nano-preservation protection
- previously applied waxes and sealants
remain unaffected

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1350
57170 1355

MP Shampoo Diamond-Gloss 500 ml
MP Shampoo Diamond-Gloss 10 l
- wychodzi z produkcji / discontinued item -

1
1

MP Reiniger Wheel-Pro
Opis:
- bezkwasowy, reaktywny środek
do delikatnego i intensywnego czyszczenia
wysokiej jakości felg
- rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia
- długotrwałe działanie dzięki efektowi
perłowego połysku

Technical Data:
- PH-Neutral reactive wheel cleaner for
the gentle and thorough cleaning of
high quality wheel-rims
- dissolves even the most stubborn stains
- long-term gloss with lotus effect

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1150
57170 1155

MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml
MP Reiniger Wheel-Pro 10 l
- wychodzi z produkcji / discontinued item -

1
1

MP Glasreiniger Crystal Clear
Opis:
- nadaje się do wszystkich gładkich
powierzchni zarówno w sektorze
samochodowym (okna, lusterka),
jak i w domu (blachy, blaty robocze, płytki)
- owady, olej, smar i podobne uporczywe
zanieczyszczenia są usuwane bez wysiłku
- nie zostwia smug
- przyjemny zapach

Technical Data:
- suitable for all smooth surfaces on
vehicles (windows, mirrors) as well as
for home use (metal surfaces, work
surfaces, tiles)
- insects, oils, grease or similar stubborn
stains can be removed with ease.
- fast drying without leaving streaks
- pleasant smell

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1514
57170 1550

MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml
MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml

1
1
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MP Allround Spray Diamond-Gloss
500 ml
Opis:
- bezsilikonowy, bezolejowy uniwersalny środek
czyszczący do wszystkich gładkich
i lakierowanych powierzchni pojazdów, części
z tworzyw sztucznych, szkła
- szybka i wolna od smug pielęgnacja pojazdu:
czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja w jedenym
- nadaje dużą gładkość powierzni, błyszczący
połysk i zapewnia dobry efekt wodoodporny
- już zastosowane woski i pasty polerskie nie są
naruszane

Technical Data:
- silicone-free multipurpose cleaner
for all smooth and painted vehicle surfaces, plastics and glass, etc.
- fast and streak-free car preparation:
cleaning, care and conservation in only
one single operation
- high surface smoothness, excellent
diamond gloss finish and good waterrepellant properties
- previously applied waxes and polishes
remain unaffected

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1650

MP Allround Spray Diamond-Gloss

1

MP Interior Spray Clean & Protect
500 ml
Opis:
- szybkie i intensywne usuwanie kurzu, tłuszczu,
odcisków palców itp. z wnętrza samochodu
- czyszczenie gładkich powierzchni i tworzyw
sztucznych bez pozostawiania śladów i smug
- przyjemny zapach

Technical Data:
- for the fast and thorough removal
of dust, grease, finger marks or similiar,
in the vehicle interiors
- cleaning of smooth surfaces and plastics
without leaving streaks or residues
- pleasant smell

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1450

MP Interior Spray Clean & Protect

1

MP Trockentuch Absorb Blue
66 x 43 cm
Opis:
- tkanina gąbczasta
- powierzchnie lakierowane, szklane i z tworzyw
sztucznych są skutecznie osuszane bez
pozostawiania śladów
- wchłania do dwóch razy więcej wody niż
konwencjonalne włókno lub tkanina skórzana
- szybkie osuszanie bez kłaczków i smug
- można prać w temperaturze do 30°C

Technical Data:
- sponge cloth
- efficient and residue-free drying of
painted surfaces, plastics and glass
- absorbes up to twice as much water than
a conventional fibre cloth or chamois
- fast drying, lint- and streak-free
- washable up to 30°C

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59603 9501

MP Trockentuch Absorb Blue

1

MP Microfasertuch “Profi“
40 x 40 cm
Opis:
- doskonała do wykańczania na wysoki
połysk dzięki dwóm różnym stronom, nie
pozostawia pasów, smug i mikrorys
- brak strzępienia krawędzi - przycinana
ultradźwiękami
- wyjątkowo miękka i wydajna, idealna do
używania przed lub podczas lakierowania
- można prać w temperaturze do 60°C
- bezszwowa

64
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Technical Data:
- perfect high gloss finish due to two
different textured sides, no streaks,
no stripes, no micro-scratches
- does not fray because of
ultrasound cut edges
- extremely soft and efficient, ideal for
the preparation/processing for the final
sealing of paintwork finish
- washable up to 60°C
- without overcast seam

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59603 9902

MP Microfasertuch „Profi“

1

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
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MP CarCare Set
Opis:
- praktyczna walizka do prezentacji wszystkich
produktów MP CarCare (każdy po 500 ml):

Technical Data:
- functional display case including all
MP CarCare Products (each 500 ml):

1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt
1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss
1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro
1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear
1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss
1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect
1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

1 x 57170 1250
1 x 57170 1350
1 x 57170 1150
1 x 57170 1550
1 x 57170 1650
1 x 57170 1450
1 x 59603 9501
1 x 59603 9902

MP Power-Löser Insect & Dirt
MP Shampoo Diamond-Gloss
MP Reiniger Wheel-Pro
MP Glasreiniger Crystal Clear
MP Allround Spray Diamond-Gloss
MP Interior Spray Clean & Protect
MP Trockentuch Absorb Blue
MP Microfasertuch "Profi"

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1000

MP CarCare Set

1

MP CarCare POS Regal
Opis:
- stabilny POS -regał, wykonany z wysokiej
jakości drewna MDF do prezentacji handlowej
produktów MP CarCare
- wymiary: 708 x 400 x 1700 mm

Technical Data:
- stable POS-shelf for sales presentation of the
MP CarCare system made of high quality
MDF-wood
- dimensions: 708 x 400 x 1700 mm

Zawiera:
20 x 57170 1250
			
20 x 57170 1350
			
20 x 57170 1150
			
32 x 57170 1514
			
20 x 57170 1550
			
20 x 57170 1650
			
20 x 57170 1450
			
15 x 59603 9501
20 x 59603 9902

includes following products:
20 x 57170 1250 MP Power-Löser
Insect & Dirt, 500 ml
20 x 57170 1350 MP Shampoo
Diamond-Gloss, 500 ml
20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro
500 ml
32 x 57170 1514 MP Glasreiniger
Crystal Clear 140 ml
20 x 57170 1550 MP Glasreiniger
Crystal Clear 500 ml
20 x 57170 1650 MP Allround Spray
Diamond-Gloss, 500 ml
20 x 57170 1450 MP Interior Spray
Clean & Protect, 500 ml
15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
20 x 59603 9902 MP Microfasertuch “Profi”

MP Power-Löser
Insect & Dirt, 500 ml
MP Shampoo
Diamond-Gloss, 500 ml
MP Reiniger Wheel-Pro
500 ml
MP Glasreiniger
Crystal Clear 140 ml
MP Glasreiniger
Crystal Clear 500 ml
MP Allround Spray
Diamond-Gloss, 500 ml
MP Interior Spray
Clean & Protect, 500 ml
MP Trockentuch Absorb Blue
MP Microfasertuch “Profi”

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 1001

MP CarCare POS Regal

1

MP Etikettenentferner
Opis:
- łatwe i delikatne usuwanie etykiet, naklejek
i pozostałości kleju
- składnik aktywny przenika do uporczywych
pozostałości i skutecznie i delikatnie je
rozpuszcza
- o przyjemnym zapachu pomarańczy

Technical Data:
- simple and gentle removal of labels,
stickers and adhesive residues
- active ingredients penetrate persistent
residues and dissolve them effectively and
gently
- with a pleasant smell of oranges

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 3054

MP Etikettenentferner 5 l

1
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MP Flugrostentferner

- wychodzi z produkcji / discontinued item -

Opis:
- bardzo silny, neutralny pod względem pH środek
czyszczący oparty na reaktywnych składnikach
aktywnych
- łatwo usuwa nalot rdzy, cząstki metalu i inne
zanieczyszczenia nieorganiczne, nie atakując podłoża
- rozpuszczanie brudu widoczne dzięki wskaźnikowi
koloru

Technical Data:
- very powerful, pH-Nowośćtral cleaner
based on reactive agents
- removes easily flash rust, metal particles
and other inorganic pollutions without
attacking the substrate
- dirt dissolution gets visible due to
colour indicator

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

57170 2055

MP Flugrostentferner 10 l

1

MP Rostentferner Rust-Off

Nowość / New

Opis:
- skuteczne usuwanie rdzy z metali żelaznych
oraz nalotu rdzy na różnych podłożach
- aplikacja pędzlem lub pistoletem lakierniczym
- wyjątkowo stabilny i niekapiący, dzięki
konsystencji pasty może być nakładany
na powierzchniach pionowych
- możliwość stosowania na dużych
powierzchniach
- przyjazny dla podłoża, łatwy do usunięcia
- zmywalny wodą, nie wymaga stosowania
materiałów ściernych
- biodegradowalny, nie wytwarza toksycznych
oparów, nie zawiera szkodliwych kwasów

Technical Data:
- efficient removal of rust on ferrous metals and
flash rust on a wide range of substrates
- can be applied by brush or spray gun
- extreme vertical stability, drip-free, can be applied easily on vertical surfaces thanks to pasty
consistency
- can be applied on large surfaces
- gentle to the substrate, can be removed easily
- can be removed with water, no abrasive necessary
- biodegradable, does not produce toxic vapours,
contains no harmful acids

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

26321 0000

MP Rostentferner Rust-Off 1 kg

1

MP Entfettungstuch
150 szt / pieces w pojemniku
Opis:
- bardzo odporna włóknina polarowa
do różnych zadań związanych z czyszczeniem
- do stosowania zarówno z odtłuszczaczami
rozcieńczalnymi, jak i wodorozcieńczalnymi
- niezwykle odporna na rozerwanie
- nie pozostawia kłaczków

Technical Data:
- very robust fleece cloth suitable for various
cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as
well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59603 2001

MP Entfettungstuch Dispenser

1

MP Nasswischtuch Wet & Clean
250 szt / pieces w pojemniku
Opis:
- ściereczki do bezsmugowej aplikacji
zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne
na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, można je prać
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Technical Data:
- cleaning rags for the streak-free application
of siliconeremover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant,
reusable
- low-linting and washable

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59603 0006

MP Nasswischtuch Wet & Clean Dispenser

1
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MP Nasswischtuchrolle Wet & Clean
Rolka 38 x 32 cm perforowane / perforated roll
Opis:
- optymalne do bezsmugowej aplikacji
zmywacza silikonu przed lakierowaniem
- odporne na rozcieńczalniki, bardzo odporne
na rozrywanie i do wielokrotnego użytku
- niska kłaczkowatość, można je prać

Nr art. / Item-No.
59601 11165

Technical Data:
- roll of cleaning sheets, optimal for the streakfree application of silicone-remover prior to
painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant,
reusable
- low-linting and washable

Opis / Description

Pal. / Pal.

MP Nasswischtuchrolle Wet & Clean,
500 odcinków / sheets

Opakowanie / Unit

48

1

MP Poliertuchrolle
Rolka 40 x 38 cm, perforowane / perforated roll
Opis:
- ściereczki polerskie o otwartej strukturze,
wchłaniające grubsze cząstki w celu delikatnego
czyszczenia lakieru
- wolne od substancji wiążących i chemicznych,
odporne na rozerwanie, odporne na
rozcieńczalniki, nie pozostawiające kłaczków
- wykonane z naturalnych włókien wiskozowych,
do wielokrotnego użytku
- w praktycznym pudełku z dozownikiem

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

59601 27054

MP Poliertuchrolle,
500 odcinków / sheets

Technical Data:
- polishing cloth with an open texture for coarse
particles and gentle cleaning of the surface
- free of bonding agents and chemicals, tear and
solvent-resistant, lint-free
- made of natural viscose fibres, reusable
- in convenient dispenser box

Pal. / Pal.

Opakowanie / Unit

24

1

MP Schwamm Viskose
Opis:
- gąbka czyszcząca do mycia
- optymalnie pochłania kurz i brud

Technical Data:
- cleaning sponge that is gentle to the
paint work
- perfectly absorbs dirt and dust

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

56250 0001
56115 2300

MP Schwamm Viskose
MP Viskoseschwamm sprasowana / pressed sponge
125 x 90 x 35 mm

10
10
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MP Putztuchrollen
Opis:
- perforowane, na rolce
- bez kłaczków, odporne na rozcieńczalniki, bardzo
chłonne
- do pielęgnacji delikatnych powierzchni
- do wycierania płynów lub usuwania resztek
zaschniętego brudu

Technical Data:
- roll of perforated cleaning sheets
- lint-free, solvent-resistant, extremely absorbent
- for treating sensitive surfaces
- for wiping off liquids or for removing dry dirt
residue

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Pal. / Pal.

59601 11452

niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets,
3-warstw. / ply, 36 x 36 cm

30

1

59601 11436

niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets,
2-warstw. / ply, 36 x 36 cm

60

2

59601 11338

niebieski / blue, 500 odcinków / sheets,
3-warstw. / ply, 36 x 36 cm

60

2

59601 11324

niebieski / blue, 500 odcinków / sheets,
3-warstw. / ply, 22 x 36 cm

96

2

59601 11238

niebieski / blue, 500 odcinków / sheets,
2-warstw. / ply, 36 x 36 cm

60

2

59601 11224

niebieski / blue, 500 odcinków / sheets,
2-warstw. / ply, 22 x 36 cm

96

2

59602 172713

biały / white, 1500 odcinków / sheets,
2-warstw. / ply, 26 x 38 cm

42

2

60

2

MP Putztuchrolle Blau Basic
niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets,
59601 11520
2-warstw. / ply, 36 x 36 cm

Opakowanie / Unit

MP Bodenfiltermatte “PaintStopFilter”
Opis:
- do 97 % separacji mgiełki lakierniczej
- odporna na temperaturę do 180°C, bezsilikonowa,
odporna na działanie acetonu
- niepalna zgodnie z DIN 4102
- do ochrony przed osadzaniem się farby
na przewodach odprowadzających powietrze,
silnikach i wentylatorach
- ciężar na jednostkę powierzchni ok. 220-240 g/m²
- zgodnie z normą DIN EN 779: G3 (EU3)
(inne klasy filtrów na zapytanie)
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Technical Data:
- up to 97 % spray-dust separation
- temperature-resistant up to 100 °C, siliconefree, acetone-resistant
- non-flammable in accordance to DIN 4102
- to protect exhaust ducts, motors and fans from
paint deposits
- weight approx. 220-240 g/m²
- according to DIN EN 779: G3 (EU3)
(further filter classes on request)

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59413 0005
59413 0001
59413 0006
59413 0003
59413 0015

91 x 0,76 m
91 x 1 m
25 x 0,76 m
25 x 1 m
20 x 1 m
inne wymiary na zapytanie /
further dimensions on request

1
1
1
1
1

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
CARE & CLEAN

MP Deckenfilter V600 G10
Opis:
- samogasnący zgodnie z DIN 53438, F1
- grubość ok. 25 mm
(waga na jednostkę powierzchni ok. 600 g/m²)
- zgodnie z klasą filtracyjną EN 779 klasa jakości
M5 (EU5) (inne klasy filtrów na zapytanie)

Technical Data:
- self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1
- thickness approx. 25 mm
(weight approx. 600 g/m²)
- in compliance to filter class EN779 grade M5 (EU5)
(further filter classes on request)

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59414 0000
59414 0001

Rolka 20 m x 2 m / roll (40 m²)
Przycięcie na wymiar / custom-made sections

1
m²

MP Vorfilter FL 220/EU4
Opis:
- samogasnący zgodnie z DIN 53438, F1
- grubość ok. 22 mm
(masa własna ok. 200 g/m²)
- zgodnie z klasą filtra EN 779
Klasa G4 (UE4)

Technical Data:
- self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1
- thickness approx. 22 mm
(weight approx. 200 g/m²)
- in compliance to filter class EN 779
grade G4 (EU4)

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59417 0010
59417 0001

20 m x 1 m
Przycięcie na wymiar / custum-made sections

1
m²

inne wymiary na zapytanie /
further dimensions on request

MP Taschenfilter
Opis:
- samogasnący zgodnie z DIN 53438, F1
- zgrzewany termicznie, nieprzeciekający filtr
kieszeniowy; opcjonalnie na ramie
z tworzywa sztucznego lub metalu
- filtry dostępne w popularnych klasach jakości
G3, G4, M5

Technical Data:
- self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1
- thermally and therefore leak-free welded pocket
filters optionally on plastic or metal frames
- filters available in compliance to grades
G3, G4, M5

więcej informacji na temat wszystkich dostępnych filtrów:
please find more information about all available filters:
www.master-products.com/downloads/taschenfilter

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59416 4000
59416 4005

MP Taschenfilter Polyester
MP Taschenfilter Meltblown

1
1

MP WBS Bodenstaubbindemittel
Opis:
- wodorozcieńczalny, statyczny preparat
do tłumienia cyrkulacji pyłu
- wiąże kurz na podłodze w kabinie lakierniczej,
w strefie przygotowania lub w innych strefach
zapylonych
- może być również używany na kratkach
- do rozpylania, np. za pomocą dozownika
do zmywaczy MP

Technical Data:
- water-based liquid with static effect to reduce dust
circulation
- binds dust particles on floors in paint booths,
preparation areas or other dusty areas
- also usable on grates
- sprayable e.g. with pump-sprayer
MP Druckpumpzerstäuber

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58101 5010

MP Bodenstaubbindemittel 10 ltr.

1
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MP WBS Klebelack AntiDust
Opis:
- wodorozcieńczalny płyn ochronny do wiązania
kurzu i mgiełki lakierniczej w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, wiążący brud, o przyjemnym
zapachu
- łatwa aplikacja za pomocą pistoletu
natryskowego (dysza 1,8 mm) lub wałka
- łatwe mycie wodą i gąbką lub myjką ciśnieniową
- zużycie ok. 8-10 m²/l

Technical Data:
- water-based anti-dust coating for binding
dust and overspray in spray booths
- transparent, dirt binding, pleasant fragrance
- easy to apply with spray gun
(nozzle 1,8 mm) or roller
- easy to wash off with water and a sponge
or a high pressure cleaner
- consumption approx. 8-10 m²/ltr.

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

Pal. / Pal.

58102 0000
58102 0009

MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.
MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.

Opakowanie / Unit

96
24

1
1

MP WBS Skin
Opis:
- łatwo demontowalna, wodorozcieńczalna
folia natryskowa
- do ochrony np. ścian, okien i systemów
oświetleniowych w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, bezklejowy film
- nadaje się również optymalnie jako grunt
dla płynu ochronnego, co przyspiesza
i ułatwia czyszczenie kabiny lakierniczej

Technical Data:
- easily peelable, water-based, sprayabale
protection skin
- for protection of walls, windows and lighting
systems in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for antidust coating, making the spray booth quicker
and easier to clean

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

58150 0000

MP WBS Skin 5 ltr.

1

MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS
Opis:
- po indywidualnym napełnieniu: wilgotne
chusteczki do czyszczenia powierzchni przed
lakierowaniem
- zestaw z 1 wiaderkiem i 2 rolkami do wycierania
(90 ściereczek na rolkę) - bez środka czyszczącego
- napełnić wiaderko ze ściereczkami do czyszczenia
ok. 2 l odpowiedniego zmywacza do czyszczenia
Express lub zmywacza WBS
- gdy pokrywa jest zamknięta, ściereczki pozostają
wilgotne przez kilka tygodni

Technical Data:
- after individual filling: wet wipes to clean
surfaces before coating
- set consists of 1 bucket and 2 wipe rolls
(90 wipes per roll) – without cleaning agent
- fill the special bucket with MP Pre-Clean wipes
and approx. 2 l of Mipa Vorreiniger „Express“ or
Mipa WBS Reiniger
- Keep the lid closed to ensure that the cloths
remain moist for several weeks

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

596032 0040

MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS

1

MP Reinigungstuch für WBS-Reiniger
27 x 26 cm, ściereczki do zmywacza WBS
/ wipes for WBS-cleaner 90 ściereczek w rolce / 90 wipes per roll

8

Dodatki / Accessories:
596032 0042

MP Reinigungstücher Wet

Nowa jakość / New Quality

150 szt / pieces w pojemniku
Opis:
- specjalne ściereczki do czyszczenia rąk bez
użycia wody
- chusteczki odporne na rozdarcie, szczególnie
mocne i chłonne
- orzeźwiający cytrusowy zapach
- szybkie i bezpieczne usuwanie farb, klejów
i uszczelniaczy
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Technical Data:
- special cleaning cloth for hand-cleaning
without water
- tear-resistant tissues, extremely durable
and absorbent
- fresh scent of lemon
- fast and efficient removal of paint as well as
adhesives and sealing agents

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

51065 0000

MP Reinigungstücher Wet 27 x 26 cm				1

ODZIEŻ OCHRONNA
WORK WEAR

www.master-products.com

ODZIEŻ OCHRONNA
WORKWEAR

MP Feinstaubmasken
Opis:
- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP1
z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi
pyłami, filtr klasy 1 / EN 149:2001
- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP2
z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi
pyłami, filtr klasy 2 / EN 149:2001

MP Feinstaubmaske
FFP1 z zaworkiem

Klasa filtra

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Czynności

FFP1
P1

Tylko do stosowania przeciwko
zanieczyszczeniom z nietoksycznym pyłem. /
only for use against solid aerosols of nontoxic dusts
Tylko do stosowania przeciwko
zanieczyszczeniom o niskiej zawartości
toksycznych i rakotwórczych pyłów. /
only for use against solid aerosols of low
toxic and carcinogenic dusts and smoke

kontakt z pyłem /
contact with coarse dust

FFP2
P2

Nr art. / Item-No.
MP Feinstaubmaske
FFP2 z zaworkiem

Technical Data:
- MP Feinstaubmaske FFP1: disposable dust
mask with exhale valve against harmful fine
dust of the particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2: disposable dust
mask with exhale valve against harmful fine
dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

56116 0800
56116 0801

kontakt z drewnem,
szpachlówką, włóknem
szklanym, obróbką metalu
(poza PCV), spawaniem /
contact with soft wood,
bodyfiller, glass fibres, metal
work, working with plastics
(without PVC), welding work

Opis / Description			Opakowanie / Unit
MP Feinstaubmaske FFP1
MP Feinstaubmaske FFP2

20
20

MP ProtectiveHalfMask Oneway
Opis:
- jednorazowa półmaska szeroko obejmująca
twarz dla maksymalnego komfortu noszenia
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem
z tyłu głowy
- zgodna z normą z EN 405

Technical Data:
- Disposable half mask with broad facial support
for maximum wearing comfort
- light weight, exhale valve, plastic head mount
with quick fastener
- complies to EN 405

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59501 550201

MP Półmaska ochronna
zawiera 2 szt. filtrów A2 / half mask
incl. 2 pcs. A2 filter

Dodatki / Accessories:
59501 808000
Ersatzfilter P3RD
59501 809000
Filtr wstępny / pre-filter mount
(opak. 2 szt / pack of 2)
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8
1
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MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock
Opis:
- maska ochronna z korpusem maski
do wielokrotnego użytku
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem
z tyłu głowy dla optymalnego komfortu
- zgodna z normą EN
- bez adapterów, możliwość podłączenia ich
bezpośrednio do korpusu maski

Technical Data:
- dust mask with reusable half mask
- light weight, plastic head mount with quick
fastener
- exhale valve, broad facial support for
maximum wearing comfort
- complies to the EN Norm
- no adapter, filters are easy to change
thanks to bayonet lock

Składa się z / consists of:
1 szt. korpusu półmaski z termoplastycznego, przyjaznego dla skóry tworzywa TPE EN 140:1998
zawiera po 2 szt. filtra A 2 EasyLock wg EN 14387:2004 i filterków P3R EasyLock EN 143:2000
1 pc. half-mask made of thermoplastic skin friendly TPE EN 140:1998 Incl. 2 pcs of A 2 filter EasyLock
according to EN 14387:2004, and 2 pcs of P3R EasyLock EN 143:2000

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59501 750284

MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

1

Dodatki / Accessories:
59501 903000
Partikelfilter P3R (2 w opak.) / particle filter P3R (pack of 2)
59501 920000
Gasfilter A2 (2 w opak.) / gas filter A2 (pack of 2)
59501 940000
EasyLock A1B1E1K1 Ersatzfilter (2 w opak. / pack of 2)

Klasa filtra

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

		

1
1
1

Czynności

Gaz i opary organiczne,
temp. wrzenia > 65 °C
stężenie < 0,1 Vol. %
Organic gas and vapours,
Boiling point > 65 °C
Concentration < 0,1 Vol. %

Praca z rozcieńczalnikami pochodzącymi
z farb, lakierów i klejów
Contact with solvents from paints, lacquers
and adhesives

Gaz i opary nieorganiczne,
stężenie < 0,1 Vol. %
Inorganic gas and vapours,
Concentration < 0,1 Vol. %

Praca z udziałem chloru, bromu, kwasu
cyjanowodorowego, siarkowodoru
Contact with chlorine, bromine,
hydrocyanic acid, hydrogen sulphide

Kwas siarkowy, kwas solny,
stężenie < 0,1 Vol. %
Sulphuric acid, hydrochloric acid,
Concentration < 0,1 Vol. %

Praca z dwutlenkiem siarki, kwasem
solnym i innymi substancjami kwasowymi
Contact with sulphur dioxide, hydrochloric
acid and other acidic reacting materials

Amoniak,
stężenie < 0,1 Vol. %
Ammonia, Concentration
< 0,1 Vol. %

Praca z amoniakiem i jego
pochodnymi (aminy)
Contact with ammonia and its derivates
(Amines)

A2

Gaz i opary organiczne,
temp. wrzenia < 65 °C
stężenie < 0,1 Vol. %
Organic gas and vapours,
Boiling Point < 65 °C
Concentration < 0,1 Vol. %

Odpowiada A1, ale może być również
stosowana do wyższych stężeń lub przez
dłuższy okres czasu.
Corresponds to A1, but also useable for
higher concentrations, or rather for longer
periods of time.

P3RD Filtr cząstek
stałych, wg EN
143

Do stosowania przeciwko
ciałom stałym i płynnym
aerozolom, niskotoksycznym i
rakotwórczym pyłom i dymom
For use against solid and liquid aerosols of low toxic and
carcinogenic dust and smoke.

Gruboziarnisty pył, obróbka metali i tworzyw
sztucznych, włókna szklane, spawanie, metale
ciężkie, mgła olejowa, substancje biochemiczne,
niektóre rodzaje drewna twardego, aerozole,
które niebazujących na wodzie.
Coarse dusts, working with metal and
plastic, glas metal, oil dust, biochemical
materials, certain type of wood, aerosols
which are not water-based.

A1 B1 E1 K1
filtr szerokiego
zastosowania
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MP Lackieroverall Trilobal
Opis:
- wysokiej jakości kombinezony lakiernicze
wykonane
z nylonopodobnego włókna Trilobal z kapturem
- bezsilikonowe, oddychające, nieprzepuszczające
lakieru, utrudniające rozprzestrzenianie się ognia
- niestrzępiące się, odporne na rozerwanie,
antystatyczne
- bardzo dobrze uszczelniające taśmy gumowe
na końcach ramion i nóg
- ukryty zamek błyskawiczny z przodu,
który może być otwierany z obu stron
- czyszczenie na sucho lub pranie w pralce
w temp. 60°C
- EN 340:2003

Nr art. / Item-No.

Opis / Description

55101 503201
55101 503211
55101 503221
55101 503231
55101 503241

Rozmiar / size S
Rozmiar / size M
Rozmiar / size L
Rozmiar / size XL
Rozmiar / size XXL

Technical Data:
- high-quality painting-overall with hood made
of a nylon type Trilobal continous fibre
- silicone-free, breathable fabric, impermeable
to paint, flame-retardant
- lint-free, tear-resistant, antistatic
- elastic sleeves and trouser legs
- hidden, double sided zipper on the front
- dry clean or machine washable at 60° C
- EN 340:2003

Karton / Box 		Opakowanie / Unit
50
50
50
50
50

1
1
1
1
1

MP Lackierschutzanzug “TechTex”
Opis:
- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym
mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały,
antystatyczny, oddychający
- specjalny kombinezon dla lakierników
samochodowych, dobrze izolujący od pyłów

Technical Data:
- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves
and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic,
breathable fabric
- special overall for spray painters with good
dust reflection

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59601 304433
59601 304434
59601 304435

Rozmiar / size L
Rozmiar / size XL
Rozmiar / size XXL

50
50
50

MP Lackierschutzanzug “SaveTex”
Opis:
- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym
mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały,
antystatyczny, oddychający
- CE 0516, Typ 5+6, Kat III
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Technical Data:
- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves
and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic,
breathable fabric
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59601 307613
59601 307614
59601 307615

Rozmiar / size L
Rozmiar / size XL
Rozmiar / size XXL

25
25
25
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MP Nitrilhandschuhe
Opis:
- bezpudrowe rękawice nitrylowe, pozwalające
uniknąć podrażnień skóry
- zwiększona odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, optymalne dopasowane
i niezaburzające zmysłu dotyku

Nr art. / Item-No.

Technical Data:
- powder-free nitrile gloves to avoid skin
irritation
- increased resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding
sense of touch

Opis / Description

Karton / Box

Opakowanie / Unit

55403 0002
55403 0003
55403 0004
55403 0005

Rozmiar / size S (100 szt. / pcs. - opak.)
Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.)
Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.)
Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.)

10
10
10
10

1
1
1
1

55403 1003
55403 1004
55403 1005

czarne, Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.)
czarne, Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.)
czarne, Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.)

10
10
10

1
1
1

MP Schutzhandschuhe Nitril
Opis:
- ochrona i wysoka odporność przy pracy
z różnymi chemikaliami (wytwarzanie/
przetwarzanie żywic epoksydowych)
- dobra przyczepność na mokro i na sucho dzięki
wytłoczonej kratce w obszarze śródręcza
- wysoki komfort noszenia i długa żywotność
- długość: ok. 32 cm
- nieprzemakalne
- wysoka odporność na ścieranie
- olejoodporne

Technical Data:
- protection and high resistance when
working with chemicals (especially production / processing of epoxy resins)
- grip pattern on the palm offers secure grip
in wet and dry conditions
- combines high comfort with durability
(flock lined)
- length: approx. 32 cm
- impermeable for liquids
- good abrasion resistance
- oil-repellent

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55401 80009
55401 80010

Rozmiar / size 9
Rozmiar / size 10

1
1

EN 388

EN 374

3101

AJKLOT

EN 374

MP Latexhandschuhe Premium
Opis:
- bezpudrowe rękawice lateksowe, dzięki czemu
nie powodują podrażnień skóry
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe, na krótko
odporne na rozcieńczalniki
- dla osób leworęcznych i praworęcznych
- perfekcyjne dopasowanie, bezproblemowe
zaciskanie dłoni

Nr art. / Item-No.
55402 6066542
55402 6066569
55402 6067580

Opis / Description

Technical Data:
- powder-free latex gloves, therefore no skin
irritation
- extremely flexible, silicone-free, resistant to
solvents for a short time
- suitable for left and right handed people
- perfect fit, enclose the hands without a seam

Karton / Box

Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - opak.)
Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - opak.)
Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - opak.)

10
10
10

Opakowanie / Unit
1
1
1
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MP Latexhandschuhe blau
Opis:
- bardzo stabilne rękawice lateksowe, bezpudrowe
- wysoka odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe

Nr art. / Item-No.
EN ISO
EN ISO 374-1:2016 / Type
B 374-5:2016

EN374-1

KPT

EN374-3

AKL

EN374-5

554015 0003
554015 0004
554015 0005

Technical Data:
- extremely durable latex gloves, powder-free
- very high resistance to solvents
- very flexible, silicone-free

Opis / Description

Karton / Box

Rozmiar / size M (50 szt. / pcs.- opak.)
Rozmiar / size L (50 szt. / pcs.- opak.)
Rozmiar / size XL (50 szt. / pcs.- opak.)

Opakowanie / Unit

10
10
10

1
1
1

VIRUS

KPT

EN388

3121

MP Neoprenhandschuhe

Bardzo odporne / Highly resistant

Opis:
- rękawice neoprenowe do ochrony podczas
czyszczenia lub lakierowania
- dłużej odporne na działanie różnych materiałów
- niezaburzające zmysłu dotyku
- z welurowym wnętrzem, aby uniknąć
podrażnień skóry

Technical Data:
- top-class neoprene gloves for protection
while cleaning or painting
- long term resistance against various materials
- does not impair the sense of touch
- with inner velour to avoid irritation of the skin
as much as possible

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

55401 0008
55401 0009
55401 0010

Rozmiar / size 8
Rozmiar / size 9
Rozmiar / size 10

1
1
1

MP Nitril-Microschaumhandschuh
Opis:
- rękawice z tkaniny poliestrowej do prac,
w których wymagana jest wysoka czułość
dotykowa
- idealne dopasowanie zapewnia wygodę ruchów
- wysokie właściwości chwytne dzięki
wytłoczeniom umieszczonym wewnątrz dłoni
- oddychające, odporne na działanie olejów i wody

Technical Data:
- gloves made of polyester fabric to fulfil high
requirements regarding the sense of touch
- perfect fitting allows optimal mobility
- perfect grip by dots on the palm
- breathable, oil- and water-repellent

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

51709 0109
51709 0110

Rozmiar / size 9
Rozmiar / size 10

1
1

MP Montagehandschuh PU
Opis:
- uniwersalne rękawice z odporną na zużycie
powłoką PU, zapewniają pewny chwyt
- rozciągliwa struktura umożliwiająca idealne
dopasowanie
- optymalna elastyczność
- wysoka czułość dotykowa
- niezwykle wygodne
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Technical Data:
- all purpose gloves with tough PU
lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

51707 0108
51707 0109
51707 0110

Rozmiar / size 8
Rozmiar / size 9
Rozmiar / size 10

1
1
1

ODZIEŻ OCHRONNA
WORKWEAR

MP HandCareSystem
Opis:
- MP Schutzlotion PL 3300 chroni skórę
przy stosowaniu olejów i rozpuszczalników
organicznych oraz znacznie zmniejsza
przenikanie rozcieńczalników oraz innych
substancji zawierających rozcieńczalniki
do górnej warstwy skóry, a tym samym
zmniejsza przyczepność farb, grafitu, pyłu
metalicznego, smarów, klejów i żywic.

Technical Data:
- MP Schutzlotion PL 3300 protects the skin
when using oils and organic solvents and
considerably reduces the penetration of paint
solvents and other solvent-based materials
into the outermost skin layer and therefore
also the adhesion of paints, graphite, metal
dust, grease, adhesives and resins.

- MP Handreiniger HC 3600 is an particularly
- MP Handreiniger HC 3600 jest szczególnie
kind to the skin hand cleaner and has been
przyjaznym dla skóry specjalnym środkiem
especially developed to remove strong and
do czyszczenia rąk i został specjalnie
stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint
opracowany do usuwania ciężkich
i uporczywych plam (również na paznokciach) industry e.g. stains of oil paint, single- or twocomponent paints, resins and adhesives.
w przemyśle lakierniczym - takich jak plamy
powodowane przez farby olejne, farby 1K i 2K,
żywice i kleje.
- MP Pflegelotion CL 3900 jest specjalnym
kremem do pielęgnacji skóry, który można
łatwo rozprowadzać, szybko się wchłania,
nie pozostawiając tłustej warstwy i przy
regularnym stosowaniu wzmacnia naturalną
regenerację skóry.

- MP Pflegelotion CL 3900 is a special skin care
cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy
film and enhances the natural regeneration of
the skin if applied regularly.

Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

51075 0000

MP Schutzlotion PL 3300, butelka 1000 ml / bottle

10

51071 0000
51072 0000
51073 0000
51069 0000

MP Handreiniger HC 3600, tubka 250 ml / tube
MP Handreiniger HC 3600, butelka 1000 ml / bottle
MP Handreiniger HC 3600, miękka butelka 2000 ml / soft bottle
MP Handreiniger HC 3600, pojemnik 10 l / can

24
10
6
1

51078 0000

MP Pflegelotion CL 3900, butelka 1000 ml / bottle

10

51081 0000
51080 0001

MP Pumpdispenser z pompką do butelki 1000 ml / bottle
MP Kunststoff-Dispenser
do / for miękkiej butelki 2000 ml / soft bottle

51082 0000
51083 0000

1
1

1
MP Pumpdispenser z pompką do / for pojemnika 10 l / can
- wychodzi z produkcji / discontinued item MP Pumpdispenser do / for pojemnika / can Nowość / New 1

www.master-products.com

77

ODZIEŻ OCHRONNA
WORKWEAR

MP Schutzbrillen

Comfort blue

Opis:
Comfort blue
- okulary ochronne z regulowaną wysokością
i długością zauszników
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące
(przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Technical Data:
Comfort blue
- safety goggles with temples adjustable
in height and length
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

Light
- szersze oprawki zapewniają również ochronę
boczną
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące
(przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Light
- side protection due to wider front
side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

Panorama
- okulary ochronne z regulowaną wysokością
i długością zauszników
- nadają się również do nałożenia na okulary
korekcyjne
- duże pole widzenia, specjalna przejrzystość
optyczna obiektywu

Panorama
- safety goggles with temples adjustable
in height and length
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special optical
clearness of safety lenses

Light

Panorama
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Nr art. / Item-No.

Opis / Description			Opakowanie / Unit

59505 0020
59505 0030
59505 0010

MP Schutzbrille Comfort blue
MP Schutzbrille Light
MP Schutzbrille Panorama

1
1
1

NOTATKI

NOTES
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www.master-products.com
MIPA Polska Sp. z o.o.
ul. Żmudzka 6, PL 85-028 Bydgoszcz
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl · www.mipa-paints.pl

