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Podjetje Fematrade d.o.o je bilo ustanovljeno leta 1993. Tako pri dobavi-
teljih doma in v tujini, kot tudi pri kupcih smo si v tem času ustvarili renome 
trdne in solidne firme. Neprestano širimo svojo dejavnost ter trg, ki ga os-
krbujemo in ustvarjamo uspešno, v bodočnost usmerjeno podjetje.

Zastopamo več svetovno zelo priznanih podjetij. 

PYRMO-DINITROL svojim kupcem že preko 70 let nudi preizkušeno 
nemško kakovost. Obširen sortiment obsega antikorozijska sredstva, kite, 
tesnilne in lepilne mase, sisteme za menjavo vetrobranskega stekla, barvne 
in tehnične spreje… 

MEGUIAR'S je s svojo več kot stoletno tradicijo eno vodilnih svetovnih 
podjetij pri negi različnih površin, saj ga zaznamuje brezkompromisna ka-
kovost in široka paleta proizvodov za poliranje, čiščenje, nego ali zaščito. 
Meguair's je prava izbira, ko morate popraviti napake v materialu, odstraniti 
praske, doseči visok sijaj, očistiti ali vzdrževati, impregnirati ali salonsko 
vzdrževati vozila in plovila.

V našem programu pa so tudi Indasa abrazivni materiali, Boston krep tra-
kovi, Carcos tehnični spreji ipd.

Cilji podjetja  so:

 Zagotoviti pravočasno nabavo blaga zahtevane kvalitete tako doma 
kot v tujini, glede na stanje zalog in potrebe prodajnega trga.

 Pri izbiri dobaviteljev upoštevati kvaliteto, ceno proizvodov in ostale 
plačilne in dobavne pogoje glede na  potrebe  trga.

 Na prodajnem področju oskrbovati s proizvodi iz prodajnega pro-
grama podjetja,ww po možnostih večji del maloprodajne mreže v Sloveniji, 
kot tudi izven njenih meja ter priti tudi do končnega profesionalnega upora-
bnika (ličarji, kleparji, avtopralnice in podobno).

 Razširiti asortiman prodaje z lastnimi proizvodi in dopolnilnim pro-
gramom.

●●● KAKOVOST NA KATERO SE LAHKO ZANESETE ●●●
●●● CELOVITA PONUDBA ●●●  ODLIČNA TEHNIČNA PODPORA ●●●



3

VSEB
IN

A

POPRAVILO KAROSERIJE

ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

LEPLJENJE & TESNJENJE

DRUGO

Kiti za brizganje
Zaščita pred udarci kamnov 
Osnovni premaz 
Kiti za nanos z lopatico 
Barve & laki 
Razni spreji

Zaščita votlih delov 
Zaščita podvozja 
Standardna industrijska sredstva 
Specialna sredstva

Lepilne mase 
Tesnilne mase

Proizvodi Carcos
Abrazivni materiali
Napotki za nego in vzdrževanje
Napotki za poliranje

Stran 4

Stran12

Stran 17

Stran 20
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KITI ZA BRIZGANJE

DINITROL 6100 Spray je kit v razpršilu na os-
novi akrilne smole. Ima odlične polnilne lastno-
sti, se hitro suši, enostavno se brusi suh ali mo-
ker ter je združljiv z večino reparaturnih lakov.

Ident Vsebina Embalaža

050156 aerosol sprej400 ml

DINITROL 6100 SPRAY

DINITROL 6110 MEGAFILL
DINITROL 6110 Megafill Spray je akrilni kit in 
temeljna barva v razpršilu. Kit ima odlične pol-
nilne lastnosti, hitro se suši, enostavno se brusi 
suh ali moker ter je združljiv z večino repara-
turnih lakov. Uporablja se za popravilo manjših 
poškodb na laku.

Ident Vsebina Embalaža

050266 aerosol sprej400 ml

POPRAVILO KAROSERIJE
Nudimo celovito paleto proizvodov za popravilo karo-
serije. Naša prepoznavna blagovna znamka je skozi 
dolga leta izkušenj dosegla današnjo raven kakovosti, 
hkrati pa svojim poslovnim partnerjem nudimo odlično 
tehnično in trženjsko podporo.

NOVOL PROTECT 370
Ident Vsebina Embalaža NOVOL Protect 370 je 1-komponentni akrilni 

kit za brizganje. Zaradi slabega oprijema na 
kovino in ker nima antikorozijskih lastnosti, ga 
nanašamo predvsem na poliestrske kite ter 
na stare premaze. Glavna prednost proizvoda 
je predvsem kratek čas sušenja, kar znatno 
skrajša čas popravila.

010108

010100

pločevinka

pločevinka

500 ml

1 L
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DINITROL 6711 NORMAL
The MS Hardener DINITROL 6711 is an iso-
cyanate based hardener, specially for use with 
Acry-fill 4:1 6715-6716. This hardener helps 
achieve a balanced drying effect. The hardener 
is suitable for full or partial lacquering.

Ident Vsebina Embalaža

13053

13054

pločevinka

pločevinka

250 ml

1 lL

DINITROL 750 je brizgalna tesnilna masa na 
osnovi enokomponentnega STP polimera. Suši 
se na normalni zračni vlažnosti. Če jo uporabl-
jamo s posebno pnevmatsko pištolo (DINI-
TROL PMT GUN), lahko ustvarimo nanos enak 
tovarniškemu.

DINITROL 750

Dvokomponentni poliestrski kit za brizganje, 
narejen iz poliestrskih smol in internih mine-
ralnih polnil. Izredno dobro se oprijema, ima 
visoko stabilnost, se ne upogiba in ne krči. 
Uporablja se kot podlaga za vse vrste avtola-
kov, predvsem pri akrilnih in metalnih barvah. 
Izredno dobro polnilo za dolge hrapave kovins-
ke površine in površine iz steklenih vlaken in 
druge strukturne površine.

Ident Vsebina Embalaža

010106 pločevinka

kanister

1 L

5 L

SPRUZZO

KITI ZA BRIZGANJE

ZAŠČITA PRED UDARCI KAMNOV
DINITROL 447

Elastično sredstvo na osnovi umetne smole/
kavčuka, ki se hitro suši, ščiti pred cestnim 
peskom. Primesi cinka zaustavijo rjavenje in 
ščitijo pred korozijo. Možno prebarvati. Ne vse-
buje agresivnih topil, azbesta ali bitumna in ne 
uničuje plastike ter ostaja trajno elastično. Zato 
je idealno za dela na avtomobilskih šasijah. 
Odporno je proti cestnemu pesku, kamenju in 
soli ter na agresivna topila.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050007

050130

050140

aerosol sprej

pločevinka

pločevinka

sod

500 ml

1 L

1 L

60 L

črna

črna

svetlo siva

črna

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050294 kartuša

kartuša

kartuša

kartuša

310 ml

310 ml

310 ml

310 ml

siva

črna

bež

bela
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OSNOVNI PREMAZ

DINITROL 8500 je siva akrilna temeljna bar-
va, ki nudi dolgotrajno antikorozijsko zaščito. 
Možno jo je premazati z večino barv in kitov. 
Odporna je na morsko vodo ter na temperaturo 
do 80°C (kratkotrajno do 120°C).

Ident Vsebina Embalaža

050113 aerosol sprej400 ml

DINITROL 8500 SPRAY

DINITROL 443
DINITROL 443 - Cink primer (temeljni premaz) 
je hitro sušeča, dolgotrajna antikorozijska 
zaščita za vse vrste kovin. Vsebuje 95% čistega 
cinka in 5% umetne smole ter dolgoročno ščiti 
pred korozijo, vodo in vremenskimi vplivi.

Ident Vsebina Embalaža

050123 aerosol sprej

pločevinka

sod

400 ml

1 L

200 L

DINITROL 444 SPRAY
DINITROL 444 CINK SPRAY je hitro sušeča 
antikorozijska zaščita z dolgotrajnim učinkom 
za vse kovine. Zaradi kombinacije cinka 
(95%) in aluminijevih pigmentov je proizvod 
enostavnejši za uporabo kot barve na osnovi 
čistega cinka. Posebej primeren je za upora-
bo na galvaniziranih površinah. Odporen je na 
vodo, soli.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050184 aerosol sprej400 ml svetla

DINITROL 6064
DINITROL 6064 je trdilec namenjen uporabi z 
vsemi Dinitrolovimi kiti, ki se nanašajo z lopa-
tico. Za boljšo kontrolo pri mešanju je trdilec 
rdeče barve.

Ident Vsebina Embalaža

050287

100202

050275 

050299

    

tuba

tuba

tuba

kartuša

50 g

30 g

60 g

200 g
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DINITROL 6010
DINITROL 6010 je srednje fin dvokomponent-
ni poliestrski kit, ki je primeren tudi za konture. 
Uporablja se na jeklu, aluminiju, steklenih vlak-
nih, lesu, 2K akrilni barvi/laku, 2K akrilnih kitih, 
2K epoksi kitih, betonu... V enem koraku je 
možen nanos do debeline 10 mm. Ni primeren 
za uporabo na galvaniziranih površinah in pla-
stiki.

Ident Vsebina Embalaža

050172

050138

050152

050000

pločevinka

pločevinka

pločevinka

pločevinka

kartuša

kartuša

250  g

1 KG

2 KG

3 KG

3 KG

10 KG

Zelo fin poliestrski kit bele barve za manjša 
popravila. Enostavno se nanaša, ne pušča por, 
enostavno brušenje. Primeren je za uporabo 
na jeklu, aluminiju, steklenih vlaknih, galva-
niziranih površinah, lesu, 2K akrilni barvi/laku, 
2K akrilnih kitih, 2K epoksi kitih.

Ident Vsebina Embalaža

050134 pločevinka2 KG

DINITROL 6020 

DINITROL 6030
DINITROL 6030 je srednje fin univerzalni dvo-
komponentni kit s pigmenti aluminija. Kit je va-
kuumsko obdelan, zato je kompakten in brez 
por. Namenjen je popravilom avtomobilske ka-
roserije, motornih blokov... Enostavno se brusi 
(prah je težji in pade na tla), zaradi aluminijevih 
pigmentov in večje vsebnosti smole nudi boljšo 
antikorozijsko zaščito. Ni primeren za uporabo 
na galvaniziranih površinah, plastiki, lesu.

Ident Vsebina Embalaža

050002

050011

pločevinka

kartuša

kartuša

2 KG

2,5 KG

9,2 KG

KITI ZA NA LOPATICO

Zelo fin dvokomponentni kit brez por. Zelo en-
ostavno se nanaša, enostavno se brusi, celo po 
več dneh. Temperaturna obstojnost do 100°C.

Ident Vsebina Embalaža

050192

 

 

 

pločevinka

pločevinka

kartuša

kartuša

kartuša

1 KG

2 KG

2 KG

3 KG

10 KG

DINITROL 6050
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KITI ZA NA LOPATICO

DINITROL 6090
DINITROL 6090 je grob dvokomponent-
ni sintetični kit, namenjen popravilu kovin. 
Primeren je za debele nanose ter popravilo 
močno rjavečih površin. Delci aluminija in smol 
dajejo kitu izredno trdnost. Vanj lahko vrtamo, 
privijamo vijake... Dobro nadomesti kovino.

Ident Vsebina Embalaža

050198 pločevinka1,3 KG

Črna mat kontrolna barva za pomoč pri 
brušenju. Olajša zgladitev kitane površine, saj 
nam nakaže pore in neravnine v kitu.

Ident Vsebina Embalaža

050155 aerosol sprej400 ml

DINITROL 6900 SPRAY 

DINITROL 6070
Elastični strukturni kit za plastiko. Zelo fin dvo-
komponentni poliestrski kit, primeren za vse 
podlage, razen za mehki PVC, trdo gumo, 
termoplastične lake, PTFE, nitro lake in polisti-
rene. Temperaturna obstojnost do 80°C.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050194 pločevinka500 g temnosiva

DINITROL 6080 je grob dvokomponentni kit, 
ojačan s steklenimi vlakni. Namenjen je večjim 
popravilom na predrtih površinah. Odlikuje 
ga odlična oprijemljivost, fleksibilnost. Ko se 
posuši, ga lahko zbrusimo ali pa zgladimo z 
Dinitrolom 6010 ali 6020. Temperaturna ob-
stojnost do 100°C. Lahko ga uporabljamo na 
jeklu, steklenih vlaknih, lesu, ni pa primeren za 
aluminij, galvanizirane površine, plastiko, 2K 
akrilno barvo/lak/akrilne in epoksi kite.

Ident Vsebina Embalaža

050189  

050190 

pločevinka

pločevinka

750 g

1,5 KG

DINITROL 6080
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BARVE & LAKI

DINITROL 8510 SPRAY
Srebrni akrilni lak se hitro suši, ima visoko 
pokrivnost in je zaradi izredne odpornosti po-
sebej primeren za avtomobilska platišča. Za-
radi visoke vsebnosti pigmenta je zagotovljena 
odpornost proti porumenitvi. Lak je zelo široko 
uporaben tudi v industriji, v gospodinjstvu in na 
vrtu. Sijaj ohranja zelo dolgo, možno ga je še 
dodatno zaščititi in mu povečati obstojnost, če 
lak prekrijemo z Dinitrolom 8550.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050102  aerosol sprej400 ml silver

DINITROL 8520 SPRAY je lak, črne mat barve, 
na osnovi akrilnih smol. Namenjen je barvanju 
kovinskih delov, plastike, keramike, lesa ipd. 
Dobro prekriva, ne teče, se dobro oprijema, se 
hitro suši ter je odporen na kislo okolje in na 
temperature do 90°C.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050103  aerosol sprej400 ml črna matt

DINITROL 8520 SPRAY 

DINITROL 8530 SPRAY
DINITROL 8530 SPRAY je črn, visoko sijajni 
lak na osnovi akrilnih smol. Namenjen je bar-
vanju kovinskih delov, plastike, keramike, lesa 
ipd. Dobro prekriva, ne teče, se dobro oprije-
ma, se hitro suši ter je odporen na kislo okol-
je in na temperature do 90°C. Zaradi visoke 
vsebnosti pigmenta je zagotovljena vremenska 
obstojnost.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050104  aerosol sprej400 ml črna

DINITROL 8050 vsebuje 99,5% čistega alu-
minija. Je dekorativni sprej in antikorozijska 
zaščita v enem. Posebej primeren je za barvan-
je kovinskih površin, ki so izpostavljene visokim 
temperaturam (do 800°C), kot so izpušne cevi, 
radiatorji ipd.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050323    

050324  

aerosol sprej

sod

400 ml

57 L

silver 

silver

DINITROL 8050
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Akrilni prozorni lak za dodatno zaščito prebar-
vane površine. Prednosti: visok sijaj, dober 
oprijem, trd in odporen vrhnji premaz, ki ne 
porumeni. Odporen je na bencin, vremenske 
vplive ter UV žarke.

Ident Vsebina Embalaža

050110 aerosol sprej400 ml

DINITROL 8550 SPRAY

BARVE & LAKI

Univerzalni beli akrilni lak. Za barvanje ko-
vinskih delov, plastike, keramike, lesa ipd. Do-
bro prekriva in ne teče, ekonomična poraba, se 
hitro suši in se dobro oprijema ter je odporen na 
kislo okolje in temperature do 90°C.

Ident Vsebina Embalaža

050139 aerosol sprej400 ml

DINITROL 8540 SPRAY

DINITROL 820 je črni strukturni lak namen-
jen obnovi popravljane oziroma poškodovane 
površinske strukture na plastičnih delih, kot so 
na primer odbijači. Fino ali grobo strukturo lah-
ko dosežemo s spreminjanjem pršilne razdalje. 
DINITROL 820 ima odličen oprijem na skoraj 
vse vrste plastike.

Ident Vsebina Embalaža

050234 

050905     

aerosol sprej

pločevinka

400 ml

1 L

DINITROL 820

DINITROL 8020
Sintetični lak na alkidni bazi za barvanje ter ob-
novo plastičnih delov v motornih vozilih, pa tudi 
v gospodinjstvu. Lak že vsebuje primer in ga 
je možno uporabljati brez osnovnega premaza. 
Hitro se suši, ima dober oprijem ter elastičnost. 
Odporen je na vremenske vplive, sol za posipa-
vanje ter na pranje.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050127

050128 

 

aerosol sprej

aerosol sprej

400 ml

400 ml

črna

temno siva
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DINITROL 366
DINITROL 366 se uporablja za pomoč pri var-
jenju. Sredstvo preprečuje, da bi se zvarki prije-
li na varilno šobo ali obdelovalno površino. Po 
končanem delu čiščenje ni potrebno, površino 
pa je možno takoj pobarvati ali galvanizirati.

Ident Vsebina Embalaža

050117  aerosol sprej400 ml

Brezbarvno univerzalno kontaktno lepilo v 
spreju.

Ident Vsebina Embalaža

050010   aerosol sprej400 ml

DINITROL 452 SPRAY 

DINITROL 7450, čistilo zavornih oblog, je 
transparentno, visoko aktivno, okolju prijazno 
čistilno in razmaščevalno sredstvo za zavore, 
sklopke, dele menjalnika in uplinjača. Primer-
no za industrijsko uporabo in za delavnice. Ni 
korozivno, lahko pa poškoduje določene vrste 
plastike.

Ident Vsebina Embalaža

050250  aerosol sprej500 ml

DINITROL 7450 SPRAY

RAZNI SPREJI

DINITROL MS 40 je vsestranski prvak. Je mul-
tifunkcionalno sredstvo, čistilo, mazivo, zaščita, 
kontakt sprej, odvijač. Je najbolj uporabno 
razpršilo na delovnem mestu, garaži, delavnici, 
vrtu in doma. Uporablja se v industriji, v avtu, 
za orožje, vžigalne sisteme, orodja, predeloval-
ne stroje,  v gradbeništvu in v ladjedelništvu. 
Je nemastno mazivo. Takoj odpravi cviljenje. 
Ne prepušča vode in odriva vlago, ne vsebuje 
silikona in ne poškoduje plastike, laka in gume.

Ident Vsebina Embalaža

050012  aerosol sprej500 ml

DINITROL MS40 SPRAY
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ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
DINOL nudi vsestranske in učinkovite rešitve za 
preprečevanje ter zaščito pred korozijo. S svojimi 
proizvodi pokriva vse korake delovnega procesa.

DINITROL 1000
DINITROL 1000 je tekoče sredstvo za 
preprečevanje korozije, ki na odprtih površinah, 
prav tako pa v votlih delih ustvari zaščitni 
sloj. Proizvod je narejen pretežno na osnovi 
sintetičnih voskov in snovi, ki zavirajo korozijo. 
Ko se posuši, ostane na obdelani površini pro-
zoren, voščen sloj, ki odbija vodo in zagotavlja 
odlično antikorozijsko zaščito.

Ident Vsebina Embalaža

050242 

050263

  

 

 

  

aerosol sprej

pločevinka

sod

sod

rezervoar

500 ml

1 L

60 L

208 L

1000 L

DINITROL ML je sredstvo za preprečevanje 
korozije v votlih delih. Ima odlične penetracijs-
ke lastnosti. Ko se posuši, ostane na površini 
mehek, temno rjav zaščitni sloj.

Ident Vsebina Embalaža

050271 
050008     
050176 
 
050325 
050322 

aerosol sprej
pločevinka
kanister
kanister
sod
sod
rezervoar

500 ml
1 L
5 L
20 L
60 L
208 L
1000 L

DINITROL ML

ZAŠČITA VOTLIH DELOV

DINITROL 25B je antikorozijska zaščita v obliki 
tekočine, ki s kovinskih površin izpodriva vodo 
in oljno emulzijo. Ko se posuši, ostane pro-
sojen, masten zaščitni sloj. Odlično izpodriva 
vodo in se hitro suši. Ne emulgira z vodo, zato 
se voda onesnažena z alkalnimi in dioksidnimi 
razmaščevalci v kopeli z DINITROLOM 25B 
hitro separira.

Ident Vsebina Embalaža

050264 

 

pail

sod

rezervoar

20 L

208 L

1000 L

DINITROL 25B
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DINITROL 482
DINITROL 482 je črna univerzalna antikorozijs-
ka zaščita, ki omogoča zelo debele nanose. Je 
dolgotrajna zaščita pred korozijo in mehansko 
obrabo, narejena na osnovi bitumna in voskov. 
Ko se posuši, ostane na obdelani površini črn, 
voščen sloj, ki ima veliko odpornost na me-
hansko obrabo, varuje pred korozijo, cestnim 
peskom in posipno soljo.

Ident Vsebina Embalaža

050006    

050131   

aerosol sprej

pločevinka

500 ml

1 L

DINITROL 4941 je tiksotropična antikorozijs-
ka zaščita, ki omogoča dolgotrajno zaščito 
pred korozijo in mehansko obrabo, primerna 
za uporabo v zelo zahtevnih razmerah. Ko se 
posuši, ostane na kovini čvrst, elastičen, črn, 
voščen zaščitni sloj, ki nudi visoko stopnjo 
zaščite. Zaščitni sloj je odporen na visoke tem-
perature, običajne med popravili in barvanjem 
vozil v lakirnih komorah.

Ident Vsebina Embalaža

050270
050009
050302
050312

050305

aerosol sprej
pločevinka
kanister
kanister
sod
sod s plastičnim vložkom
sod
sod s plastičnim vložkom 
rezervoar, nepovratni

500 ml
1 L
5 L
20 L
60 L
60 L
208 L
208 L
1000 L

DINITROL 4941 / CAR

ZAŠČITA PODVOZJA

DINITROL 479 je gosto antikorozijsko zaščitno 
sredstvo. Ustvari trd, elastičen zaščitni sloj, 
odporen na mehansko obrabo in nizke tempe-
rature. Črna bitumenska masa varuje pred ko-
rozijo, vlago, cestnim peskom in posipno soljo, 
hkrati pa absorbira zvok.

Ident Vsebina Embalaža

050243   

050244 

 

pločevinka

kanister

sod

1 L

5 L

208 L

DINITROL 479

DINITROL METALLIC je izrazito tiksotropična 
antikorozijska zaščita, ki nudi dolgotrajno 
zaščito pred korozijo in mehansko obrabo, pri-
merna za uporabo v zelo zahtevnih razmerah. 
Ko se posuši, ostane na kovini čvrst, elastičen, 
rjav, voščen zaščitni sloj, ki nudi visoko stopn-
jo zaščite. Dober oprijem ima tudi na gumo in 
plastiko Zaščitni sloj je odporen na visoke tem-
perature, običajne med popravili in barvanjem 
vozil v lakirnih komorah.

Ident Vsebina Embalaža

050238 

050282

050286

aerosol sprej

pločevinka

sod

sod

rezervoar

500 ml

1 L

60 L

208 L

1000 L

DINITROL METALLIC
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STANDARDNA INDUSTRJSKA SREDSTVA

DINITROL 3654-1
DINITROL 3654-1 je tekoča tiksotropična an-
tikorozijska zaščita z močnim učinkom. Ima 
dobre lastnosti ustvarjanja zaščitnega sloja, 
izpodriva vodo, namenjena je uporabi na od-
prtih površinah in tudi v votlih delih. Proizvod 
je izdelan predvsem iz sintetičnih voskov, olj, 
preprečevalcev korozije in topila na osnovi be-
lega špirita. Ko se posuši, ostane na obdelani 
površini voščen zaščitni sloj rjave barve.

Ident Vsebina Embalaža

050326  

   

sod

sod

60 L

208 L

DINITROL L 142
DINITROL L 142 je bela disperzija voskov v to-
pilih. Ko se posuši, ostane na obdelani površini 
trd, voščen zaščitni sloj, ki med transportom in 
skladiščenjem varuje kovino pred UV žarki, ag-
resivnimi kemikalijami, onesnaženim ozračjem 
ter korozijo. Celo po enem letu v zelo zahtevnih 
razmerah je zaščitni sloj mogoče enostavno 
odstraniti z organskim razmaščevalcem. 

Ident Vsebina Embalaža

050300    sod208 L

DINITROL AUTOCLEANER 7225 
DINITROL AUTOCLEANER je hitro delujoč 
razmaščevalec z nizko vsebnostjo dišav, ki ne 
emulgira in nima škodljivih vplivov na okolje. Je 
biološko razgradljiv. Učinkovito očisti in raztopi 
maščobe, voske ter motorno in dizelsko olje.

Ident Vsebina Embalaža

     sod208 L

DINITROL 77 B
DINITROL 77B je dolgotrajna antikorozijs-
ka zaščita. Ko se posuši, ostane na obdela-
ni površini čvrst, svetlo rjav, voščen zaščitni 
sloj. Zaradi trdnosti zaščitnega sloja nudi tudi 
zaščito pred mehansko obrabo.

Ident Vsebina Embalaža

050246

050240

050306    

aerosol sprej

pločevinka

kanister

500 ml

1 L

5 L
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DINITROL 353
DINITROL 353 je spojina polimerov, dodatkov 
za odpornost na visok pritisk in mehansko ob-
rabo ter sestavin za viskoznost. Proizvod je 
nestrupen in ne vsebuje soli kovin. Primeren za 
dele, ki so izpostavljeni močnim šokom in vibra-
cijam. Ima zelo dober oprijem s podlago in je 
zato primeren tudi za mazanje gibljivih delov, ki 
so izpostavljeni ali potopljeni pod vodo. Sredstvo 
je izredno odporno na mehansko obrabo, kisline 
in na temperature od -20°C do +150°C.

Ident Vsebina Embalaža

050220  aerosol sprej500 ml

DINITROL 388 je univerzalno lubrikacijsko 
sredstvo za uporabo v avomobilu, na delu, v 
kmetijstvu, doma in v prostem času. DINI-
TROL 388 prodre v rjo in jo zrahlja, preprečuje 
škripanje na tečajih vrat, v ključavnicah, na 
kolesu in na vrtnem orodju, sprosti zarjavele 
dele ter ščiti pred nadaljno korozijo.

Ident Vsebina Embalaža

050115   aerosol sprej400 ml

DINITROL 388

SPECIALNA SREDSTVA

DINITROL 352 je vazelinsko univerzalno 
drsno in lubrikacijsko sredstvo z antikorozijsko 
zaščito. Na obdelani površini se ustvari pro-
sojen, lepljiv zaščitni sloj, ki ima zelo dober 
oprijem s podlago in je zato primeren tudi za 
mazanje gibljivih delov, ki so izpostavljeni ali 
potopljeni pod vodo. Sredstvo je izredno odpor-
no na mehansko obrabo. Prepreči zamrznitev 
gumijastih delov na avtomobilskih vratih in 
prtljažnikih. Prepreči staranje gume in jo varuje.

Ident Vsebina Embalaža

050159      aerosol sprej400 ml

DINITROL 352

DINITROL RC 900
DINITROL RC 900 je pretvornik rje, izdelan 
na osnovi epoksidne smole v kombinaciji z or-
ganskimi želirnimi sredstvi. Rjo pretvori v trd-
no železno organsko spojino. Ko se posuši se 
na obdelani površini ustvari zaščitni sloj, ki ne 
prepušča vlage in kisika ter učinkovito prepreči 
nadaljnje širjenje korozije.

Ident Vsebina Embalaža

050116   aerosol sprej400 ml
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SPECIALNA SREDSTVA

DINITROL 485 je antikorozijska zaščita. Hi-
tro se suši in naredi zaščitni sloj, ki je na otip 
suh. Zaščitni sloj je lahko gladek ali grob, kar 
je odvisno od načina nanosa. Priporočljiva je 
uporaba za žlebove, za dele kjer se stikajo le-
seni paneli, varilne brazde, v predelih motorja, 
pri vpetjih blažilcev, vodnih kanalih ipd.

Ident Vsebina Embalaža

050154  

       

aerosol sprej

kanister

500 ml

20 L

DINITROL 485

DINITROL 4010
DINITROL 4010 je zaščita, razvita posebej za 
uporabo na površinah, ki so izpostavljene tako 
nizkim kot tudi visokim temperaturam, kot so na 
primer predeli motorja ipd. Naredi trd in čvrst 
zaščitni sloj, ki je na otip suh. Zelo dobro se 
oprijema tudi gume in plastike.

Ident Vsebina Embalaža

050249

 

aerosol sprej

kanister

sod

sod

500 ml

20 L

60 L

208 L

DINITROL RUSTOFF je penetracijsko olje proti 
rji, ki brez težav prodre skozi debelo plast rje, 
pa tudi v majhne prostore, na primer pri vijakih. 
Uporabljamo ga lahko na mokrih površinah. 
Topi katran, vosek...ter ustvari tanek oljni film. 
Proizvod ni zdravju škodljiv ter ne deluje agre-
sivno na roke in oblačila.

Ident Vsebina Embalaža

050118    aerosol sprej500 ml

DINITROL RUSTOFF
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LEPILNE MASE

DINITROL 500
DINITROL 500 je enokomponentno, črno poliu-
retansko lepilo brez topil, namenjeno direktne-
mu zastekljevanju (za lepljenje avtomobilskih 
stekel). Suši se s pomočjo vlage v zraku.

Ident Vsebina Embalaža

050121

050272

050277 

kartuša

kartuša / Mini-Kit

kartuša / 12-Kit

foil-wrap

foil-wrap

310 ml

310 ml

310 ml

400 ml

600 ml

DINITROL 501 FC je hitro sušljivo, enokompo-
nentno, črno poliuretansko lepilo brez topil, na-
menjeno direktnemu zastekljevanju (za lepljen-
je avtomobilskih stekel). Suši se s pomočjo 
vlage v zraku.

Ident Vsebina Embalaža

050273  

050274

 

050290

kartuša

kartuša / Mini-Kit

foil-wrap

foil-wrap

310 ml

310 ml

400 ml

600 ml

DINITROL 501 FC

LEPLJENJE & TESNENJE
DINOL program lepljenja in tesnenja nudi podporo za 
celoten delovni proces in poleg proizvodov vsebuje 
navodila, opremo ter teoretične in praktične učne pro-
grame.Pogosta testiranja in razvoj proizvodov zago-
tavljajo največjo možno učinkovitost ter sprejemljivost 
za okolje.

DINITROL 9000
DINITROL 9000 je črno enokomponentno 
poliuretansko lepilo brez topil, namenjeno di-
rektnemu zastekljevanju (za lepljenje avtomo-
bilskih stekel). Hitro se suši, nanaša se hladno 
in ima zelo dobro pokrivnost. Je visoko modu-
larno, kar izboljša torzijsko trdnost karoserije. 
Ima nizko prevodnost, kar zmanjšuje možnost 
korozije na mestu stika lepila s karoserijo. Suši 
se s pomočjo vlage v zraku.

Ident Vsebina Embalaža

050288 

050289

050291

kartuša

kartuša / Mini-Kit

foil-wrap

310 ml

310 ml

600 ml
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DINITROL 538 je primer in aktivator v enem za 
boljšo oprijemljivost poliuretanskega lepila na 
steklo in na barvano podlago ter hkrati deluje 
kot UV zaščita. Primer združuje pet različnih 
funkcij v enem proizvodu: primer za steklo, 
primer za barvo, primer za delo v enem ko-
raku (aktivator ni potreben), primer za stekla 
predpripravljena z poliuretanskih (PUR), RIM 
ali keramičnim robom, dolgotrajno uporaben 
primer (tri mesece ni reakcije).

Ident Vsebina Embalaža

050297

050298     

tuba

pločevinka

pločevinka

10 ml

30 ml

100 ml

DINITROL 538

DINITROL 530
DINITROL 530 je primer (temeljni premaz) za 
steklo in barvane površine. Namenjen je pripra-
vi vnaprej očiščenega in aktiviranega stekla na 
lepljenje z DINITROL poliuretanskimi lepili. Je 
črne barve, nudi dodatno UV zaščito, poveča 
oprijemljivost, je nizko prevoden, ima antikoro-
zijske lastnosti.

Ident Vsebina Embalaža

DINITROL 520
DINITROL 520 je aktivator / čistilo za steklo. 
Čistilno sredstvo na osnovi topil deluje kot 
pospeševalec za lepljenje in je namenjeno 
predhodni obdelavi vetrobranskih stekel pri di-
rektnem zastekljevanju.
 

Ident Vsebina Embalaža

050005 

050211 

050283 

pločevinka

pločevinka

pločevinka

30 ml

250 ml

1 L

050207

 

050210

 

pločevinka

pločevinka

pločevinka

pločevinka

30 ml

125 ml

250 ml

1000 ml

LEPILNE MASE

DINITROL 550
DINITROL 550 je črn primer (temeljni premaz) 
namenjen predpripravi avtomobilske karoserije 
na direktno zastekljevanje. Izboljša oprijem po-
liuretanskih lepil na barvano ali galvanizirano 
podlago.
 

Ident Vsebina Embalaža

050295 

050296 

 

pločevinka

pločevinka

pločevinka

30 ml

250 ml

1 L
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TESNILNE MASE

DINITROL 401 je trajno elastična tesnilna 
masa sive barve na osnovi kavčuka, ki jo lahko 
nanašamo s pomočjo čopiča ali lopatice. Struk-
tura nanosa ostane ohranjena, hitro se suši, da 
se brusiti in možno jo je prebarvati. Uporablja 
se za tesnenje odbijačev, točkovnih zvarkov, 
letvic za dež ter drugih delov karoserije in pod-
vozja. Obstojna je pri temperaturah med -25°C 
in +80°C.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050213 pločevinka1 KG siva

DINITROL 401

DINITROL 410 UV
DINITROL 410 UV je enokomponentna poliuretans-
ka lepilna in tesnilna masa. Lepi, tesni in antikorozijsko 
zaščiti karoserijo, kovino, umetne mase iz poliestra ali 
trdega PVC, les, gumo, naravni in umetni kamen, 
beton ipd. Masa je odporna na morsko vodo in UV 
žarke, ima odlično stabilnost in se tudi pri debelejših 
nanosih ne udira, hitro se suši, možno jo je prebarvati 
mokro v mokrem (ne uporabiti barv, ki vsebujejo alko-
hol ali alkidna topila, če masa ni popolnoma suha, saj 
s tem preprečimo nadaljnji proces sušenja).

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050268
050267
050269

050248

kartuša
kartuša
kartuša
foil-wrap
foil-wrap
foil-wrap
foil-wrap
foil-wrap
foil-wrap

310 ml
310 ml
310 ml
400 ml
400 ml
400 ml
600 ml
600 ml
600 ml

črna
bela
siva
črna
bela
siva
črna
bela
siva

Trajno elastična tesnilna masa, odporna na UV 
žarke, z visoko vsebnostjo trdnih delcev, je na-
menjena tesnjenju vetrobranskega in zadnjega 
avtomobilskega stekla.

Ident Vsebina BarvaEmbalaža

050004 kartuša

foil-wrap

310 ml

600 ml

črna

črna

DINITROL 460
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 ASORTIMAN SESTAVLJAJO

TUDI PROIZVODI CARCOS  
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 PRODAJNI PROGRAM DOPOLNJUJEJO   

• krep trakovi EVOTAPE (blagovna znamka Boston 80˚C) 

 
 

• proizvodi za brušenje blagovne znamke FEMA in INDASA 
 

vodobrusni papirji, 
 

papirji za suho brušenje, 
 

brusno platno, 
 korund, 
 brusni trakovi, 

 
 

brusne gobice, 

 fiber diski, 

 
 

lamelni diski, 

 netkani brusni materiali,

samopritrdilni brusni diski ipd. 

 
  

 
 
 

 
       

 

2

Ident:   NAZIV:

 * BARVNI LAKI S POSEBNIMI KARAKTERISTIKAMI: *
024113  866C / SVETLO SIVI SPRAY ZA PLASTIKO 400ml
024110  849 / ČRNI SPRAY ZA IZP.CEVI+800°C 400ml
024114  822R / RDEČI SPRAY +650°C 400ml
024115  864 / PRIMER ZA PLASTIKO 400ml

 * NAMENSKE TESNILNE MASE IN KITI: *
024101  315 / termo RDEČA TESNILNA MASA 90g
024102  316 / termo ČRNA TESNILNA MASA 90g
024105  810 / RP12 KIT ZA IZPUŠ.CEVI 200g
024106  810emp / montažna PASTA ZA IZP.CEVI 170g

 * TEHNIČNI SPREJI: *
024108  813 / AIR2000 SPRAY ZA KLIMO 200ml
024107  812ss / COCKPIT SPRAY 500ml
024100  301 / super ODSTRANJEVALEC RJE - SPRAY 400ml
024116  828/carcos 2580 TEFLON SPREJ 400ml
024103  803 / CONTACT SPRAY 400ml
024104  804 / ČISTILEC ZA UPLINJAČ v spreju 400ml
024109  817 / SILIKON SPRAY 400ml
024112  506/ čistilec motorja 500ml
024111  862 / NEVTRALNI ŠAMPON za avto 1L
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• proizvodi za brušenje blagovne znamke FEMA in INDASA 
 

vodobrusni papirji, 
 

papirji za suho brušenje, 
 

brusno platno, 
 korund, 
 brusni trakovi, 

 
 

brusne gobice, 

 fiber diski, 

 
 

lamelni diski, 

 netkani brusni materiali,

samopritrdilni brusni diski ipd. 

 
  

 
 
 

 
       

 

2

Ident:   NAZIV:

 * BARVNI LAKI S POSEBNIMI KARAKTERISTIKAMI: *
024113  866C / SVETLO SIVI SPRAY ZA PLASTIKO 400ml
024110  849 / ČRNI SPRAY ZA IZP.CEVI+800°C 400ml
024114  822R / RDEČI SPRAY +650°C 400ml
024115  864 / PRIMER ZA PLASTIKO 400ml

 * NAMENSKE TESNILNE MASE IN KITI: *
024101  315 / termo RDEČA TESNILNA MASA 90g
024102  316 / termo ČRNA TESNILNA MASA 90g
024105  810 / RP12 KIT ZA IZPUŠ.CEVI 200g
024106  810emp / montažna PASTA ZA IZP.CEVI 170g

 * TEHNIČNI SPREJI: *
024108  813 / AIR2000 SPRAY ZA KLIMO 200ml
024107  812ss / COCKPIT SPRAY 500ml
024100  301 / super ODSTRANJEVALEC RJE - SPRAY 400ml
024116  828/carcos 2580 TEFLON SPREJ 400ml
024103  803 / CONTACT SPRAY 400ml
024104  804 / ČISTILEC ZA UPLINJAČ v spreju 400ml
024109  817 / SILIKON SPRAY 400ml
024112  506/ čistilec motorja 500ml
024111  862 / NEVTRALNI ŠAMPON za avto 1L
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VODIČ PO PROIZVODIH ZA NEGO PLOVIL IN BIVALNIKOV

Pranje Hitro in enostavno vzdrževanje

Čiščenje trupa & odstranjevanje vodnih madežev

Poliranje za visok sijaj
Paluba, tikovina

Voskanje

Brusno poliranje

Pokrivala čolnov in platnene strehe

Čiščenje plastike in armaturne plošče

Vinil, guma & zunanji sedeži

Kovinski deli: kromirane ograje, 
aluminij, inox & medenina

Steklo

Notranjost

Platišča in pnevmatike

Notranjost:

Gold Class Car Wash
Šampon in balzam
Aktivne sestavine in bogata
negovalna sredstva ustvarjajo
gladek in bleščeč lak, iz katerega
vodne kaplje kar zdrsijo. Zagotovljeno
je hitro sušenje in briljanten sijaj!

Hot Rims All Wheel Cleaner
Močno čistilo za platišča za vse 
vrste lakiranih, eloksiranih ali 
kromiranih platišč. Zelo 
učinkovite sestavine čistila 
nevtralizirajo in raztopijo zavorni 
prah ter ostalo umazanijo.

ScratchX
Hot Shine Tire Spray
Vodoodporni polimeri in
antiozonska sredstva
dajejo vašim pnevmatikam
dolgotrajen in bogat mokri
videz. Preprečuje nastajanje
razpok in porjavenje.

Quik Detailer
Quik Detailer za hitro in enostavno
nego med posameznimi pranji
avtomobila. Enostavno napršite
in obrišete z Meguiar’s krpo iz
mikrovlaken. Quik Detailer
 odstrani umazanijo nežno in pri
       tem ne poškoduje laka.

Gold Class Rich Leather
Odstranjuje umazanijo, hrani
in varuje usnje, vrača  prožnost.
Ne pušča mastnega �lma.Gold Class Liquid Wax

Bogata formula iz čistilnih
in hranilnih snovi ter
odpornih voskov  z
dolgotrajnim učinkom.
Ustvarja neverjetno
globino barv
in žareč sijaj.

PlastX
Polirno sredstvo odstranjuje oksidacije,
kemične poškodbe, umazanijo, madeže
in �ne površinske praske. Nudi
dolgotrajno zaščito, tako da vaši
plastični deli ostanejo dlje časa
jasni in negovani.

Scratch X odstrani praske in 
spraskana mesta ter istočasno 
poveča intenzivnost barv. 
Nežneje kot drugi produkti 
osveži površino in se lahko 
uporablja na vseh starih in 
novih lakih.

Natural Shine nega za 
umetne mase
Po obdelavi z Natural Shine
bodo vaše armaturne plošče 
tako barvno intenzivne in
svilnato sijoče, kot bi bile v 
                             novem stanju. 
                Ne povzroča 
                    mastnega,
  sijočega 
  �lma.

joker007

NAPOTKI ZA VZDRŽEVANJE
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 ÊBRUSNOÊPOLIRANJEÊ POLIRANJEÊZAÊVISOKÊSIJAJÊ VOSKANJEÊ HITRO ČIŠČENJE 

M-85 1,2,3,4,6

M-83 1,2,3,4,6

M-26 2,3,4,6

D-150 2,4,6

M-66 2,3,4,6

M-80 1,2,3,4,6

Gold Class Polish Wax 2,3,4,6

Scratch X 2,3,4,6

DCS2 Polish 2,4,5,6

DCS1 Paint Cleaner 2,3,4,6 

DCS3 Carnuba Wax 2,3,4,6

D-155 + M 135 1,2,3,4,5,6 

M-34 1,2,6

Spray- & Quick Wax 2,6  

Speed- & Quick Detailer 1,2,6

ÊProfesionalno

KončniÊuporabniki

Legenda
1 brezÊsilikona
2Ê ročno
3Ê uporaba z rotirajočo polirko
4 uporaba z ekscentrično polirko
5Ê reševanje težav 
6 zaÊvseÊpovršine

1770-3WN

PÊ1000ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPÊ2000

1770-3LC

1770-3W

1770-3L

1770-3

1770-2

1770-1/2

1770-1

1770-OM

POLIRNA KROGLA - RUMENA POLIRNA KROGLA - RDEČA

 ÊBRUSNOÊPOLIRANJEÊ POLIRANJEÊZAÊVISOKÊSIJAJÊ VOSKANJEÊ LOŠČENJE

M-82 1 – 6

M-26 2,4,6

Prof. PasteWax 2,4,6

M-91 1,2,3,4,5,6 

 M-50 2,3,4,6

 M-56 2,4,5,6

 M-63 2,3,4,6

  M-59 /M-69 2,5,6

NXT Tech Wax 2,3,4,6

 M-67 1,2,3,6

ÊPlovila
M-215,6

 M-44 1,2,3,6  M-45 1,2,3,4,6

 M-52 1,2,6

M-86 1,2,3,4,6

N A P O T K I  Z A  P O L I R A N J E

po
lir

na
 s

re
ds

tv
a

M-95 1,2,3,4,5,6 

M-16 2,4,6

Opozorilo:

NamenÊ teÊ tabeleÊ jeÊ leÊhiterÊpregledÊ
našihÊ proizvodovÊ gledeÊ naÊ namenÊ
uporabe.ÊVsekakorÊseÊzaÊpodrobnejšeÊ
informacijeÊ obrniteÊ naÊ nas.Ê ZÊ
veseljemÊvamÊbomoÊodgovorili.

po
lir

ni
 p

rib
or

         s
ince 1901

         s
ince 1901

 M-205 1,2,3,4,6

W8207

NAPOTKI ZA POLIRANJE



FEMATRADE d.o.o.
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš

Telefon:  02 421 52 64
Telefax:  02 420 35 77
Web:  www.fematrade.si
E-Mail:  info@fematrade.si

Pridržujemo si pravico do sprememb. Ponudba je veljavna do razprodaje zalog. Pri posameznem poslovnem partnerju veljajo njegovi prodajni pogoji.
V tem katalogu najdete le del naše celotne ponudbe. Za dodatne informacije se obrnite na našo prodajno službo na sedežu podjetja.

Vaš specializiran trgovec:

The 
Specialis

t
in the Automotive Aftermarket


