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Uzlex DLG Galda aplikators divpusējām līmlentēm
Īpaši ieteicams lentēm, kuras nevar pārgriezt ar zobainu asmeni. Aplikators noņem starpliku un
pārtin to uz rullīša, padarot lenti gatavu izmantošanai, kas ļauj taupīgi tērēt laiku.
Piemērots līmlentēm: DS 320; DS 328; DS 330; DS 343; DS 32112; DS 393; DS 340

Uzlex DLG-F Galda aplikators divpusējām līmlentēm
Šis galda aplikators ir paredzēts darba optimizēšanai ar divpusējām putotām un akrila līmlentēm ar
aizsardzības starpliku. Aplikators noņem aizsardzības starpliku un uztin to uz rullīša, šādi
sagatavojot līmlenti izmantošanai.
Piemērots visām līmlentēm.

Uzlex DLG-L Galda aplikators ar lineālu divpusējām līmlentēm
Īpaši ieteicams līmlentēm, kuras nevar sagriezt ar zobainu asmeni. Aplikators noņem starpliku un
pārtin to uz rullīša, padarot līmlenti gatavu izmantošanai, kas ļauj taupīgi tērēt laiku.
Piemērots līmlentēm: DS 320; DS 328; DS 330; DS 343; DS 32112; DS 393; DS 340

Uzlex VLG 2 Galda aplikators vienpusējām līmlentēm
Galda aplikators PVC un polipropilēna vienpusējām līmlentēm platumā līdz 25 mm. Aplikators ļauj
vienlaicīgi izmantot dažāda pielietojuma un krāsas lentes. To var izmantot arī darbā ar divpusējām
līmlentēm. Šajā gadījumā aizsardzības starplika paliks uz līmējošās pamatnes.
Piemērots līmlentēm: DS 320; DS 328; DS 330; DS 343; DS 32112; DS 393; DS 340

Uzlex DLR -TR Manuālais aplikators pārnesamajām (tissue) divpusējām līmlentēm
Tiek izmantots fotogrāfiju uzlīmēšanai, līmes kārtas uzklāšanai uz papīra un kartona, papīra vai
auduma ruļļa malas fiksēšanai, detaļu savienošanai, izgatavojot paraugu katalogus. Aplikators
noņem līmlentes pamatni, uztin to uz spoles un uzklāj līmlenti. Šī ierīce ļaus ietaupīt daudz laika,
izmantojot pārnesamās līmlentes.
Piemērots lentēm: DS 320 ; DS 328

Uzgalis manuālajam aplikatoram DLR-TR
Uzgalis dod iespēju precīzāk uzklāt līmlenti uz virsmas. Silikona rullītis, ko no abām pusēm
norobežo aizsargelementi, vienkāršo darbu ar aplikatoriem un ļauj veikt nelielus līmēšanas darbus.
Uzgalis ir uzstādāms un noņemams bez papildus instrumentu palīdzības. Uzgaļi tiek piedāvāti divos
variantos: pārnesamajām lentēm 6 mm un 9 mm.
Piemēroti līmlentēm: DS 320 , DS 328

Uzlex DLR Manuālais aplikators divpusējām lentēm
Manuālais aplikators padara vienkāršu divpusējo lenšu izmantošanu. Aplikators noņem aizsardzības
starpliku un uztin to uz rullīša, sagatavojot līmlenti izmantošanai. Instruments ļauj ietaupīt laiku
darbā ar divpusējām līmlentēm.
Piemērots lentēm: DS 320; DS 328; DS 330; DS 343; DS 32112

Manuālais aplikators vienpusēju līmlenšu uz PVC un polipropilēna pamata montāžai. Aplikators ir
neaizvietojams darbā noliktavā un birojā, paredzēts dažādu preču iesaiņošanai. Šis aplikators ļauj
ietaupīt laiku darbā ar vienpusējām līmlentēm.
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