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Značilnosti:
• Proizvaja energijo v
valovni dolžini UVA
(varnejše za uporabnika,
hitreje suši)
• Zelo varčna vgrajena mala
baterija, ki se enostavno
polni: »letni stroški
sušenja so nižji kot je
vredna skodelica kave«
• Primerna je za srednja
velika popravila

Sikkens Filler UV – super
inovativen izdelek, ki znatno
poveča vašo produktivnost
in ga priporočamo za
uporabo na vseh manjših
popravilih. Odlikuje ga
izredno hitro nanašanje
in sušenje, za katerega
potrebujete samo 5 minut s
pomočjo Tesla lučke in UV-A
svetlobe.
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UV LUČKA NOVA-UV S

UV LUČKA UV LIGHT

Značilnosti:
• Zelo močna baterijska UV led
lučka primerna za mala do
srednje velika popravila
• Ročka za optimalen oprijem
• Magnet in fleksibilen nosilec
omogočata, da jo lahko
namestimo v poljuben položaj
na površini avtomobila.
• Robustno ogrodje in leče, ki so
odporne na topila
• Vgrajen timer 1 do 5 minut in
indikator baterije
• Ne ogreva panela med
sušenjem (primerno tudi za
plastične dele in materiale,
občutljive na temperaturo)

Značilnosti:
• Fleksibilna in lahka
baterijska LED lučka za mala
popravila
• Zelo priročna, saj jo lahko
zataknemo za pas ali
namestimo z magnetom na
kovinsko površino
• Leča odporna na topila
• Opremljena z indikatorjem
baterije, ima pa tudi
enostavno polnilno postajo
• Ne ogreva panela med
sušenjem (primerno tudi za
plastične dele in materiale,
občutljive na temperaturo)
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