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Materiaalit ja työkalut muovikorjaukseen 

090040

KIT Uniplast 220V  
KIT Uniplast 220V

FIN
UNIPLAST on kuumanitoja, joka on erittäin kätevä ja helppo käyttää. Se tarjoaa
nopean ratkaisun korjata ja lujittaa suurinta osaa autoissa käytettäviä muovikomponentteja
erittäin yksinkertaisella tavalla. Siinä on lämpötilakatkaisin, joka kuumentaa niitin korjattavan
muovin paksuuden mukaan. Kolme asentoa niittien kuumentamiseen ovat:
• Matala lämpötila (L) muoville paksuuteen 1.5 mm saakka.
• Keskilämpötila (M) muoville paksuuteen 2 mm saakka.
• Korkea lämpötila (H), soveltuu muoveille, joiden paksuus yli 2 mm.

SETIN SISÄLTÖ
• Muovilaatikko laitteen säilytykseen. 
• Pääyksikkö jännitteen valintaan  (3 asentoa) painikkeella. 
• 1 virtajohto, jolla laite kytketään sähkön syöttöön. 
• 1 hitsauskahva virta painikkeella on / off.
• 150 niittiä (3 pakkausta, jossa kussakin  50 kpl (3 eri muotoa U, S ja V).
• Käyttöohje 
  

 
   

Alla näkyvät niitit tulevat pakkauksen mukana.

Muovo U
ø 0,8 mm
T.nro 090042  

1 kpl
220V EU
T.nro 090040

TEKNISET TIEDOT

Teho    40 W

Toissijainen jännite  1,5 - 1,7 - 2 Vcc

Toisiovirta  14,9 - 16,8 - 19,3 Acc

Mitat  180 x 90 x 90 mm

Paino  1,7 kg

Muoto S
ø 0,8 mm
Ref. 090044

Muoto V
ø 0,8 mm
Ref. 090045

EN
UNIPLAST is a hot stapler, extremely handy and easy to use. It offers a quick solution
to repair and consolidate the majority of automotive plastic components in a very 
simple way. It has a temperature switch which allows to heat the staple accordingly
to the thickness of the plastic that needs to be repaired. The three positions of the 
central unit to heat the staples are:
• Low temperature (L) for a plastic thickness until 1.5 mm.
• Medium temperature (M) for a plastic thickness until 2 mm.
• High temperature (H), suitable for a plastic thickness of more than 2 mm.

CONTENT OF THE KIT
• Plastic box to store the machine. 
• Main unit to select the voltage (3 positions) with a button. 
• 1 power cord to connect to the electrical source.
• 1 welding handle with power button start_on / release_off.
• 150 staples (3 bags of 50 units of 3 different formats, U, S and V).
• User’s manual. 
  

 
   



www.bossauto.com

 
 

090041 090042

Ruostumaton teräs niitti FU 
Stainless steel staple FU 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FU Ø0,6 mm tai
Ø0,8 mm soveltuu muovin korjaukseen
Uniplast kitillä. 

EN

Stainless Steel Staple FU Ø0.6 mm or 
0,8 mm format suitable for the repair 
of plastics with Uniplast Kit.

100 kpl 
Nº2 FU / 0,8 mm
090042

100 kpl
Nº1 FU / 0,6 mm
090041

090043 090044

Ruostumaton teräs niitti FS 
Stainless steel staple FS 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FS Ø0,6 mm 
tai Ø0,8 mm soveltuu muovin 
korjaukseen Uniplast kitillä. 

EN

Stainless steel staple FS Ø0.6 mm or 
Ø0,8 mm format suitable for the repair 
of plastics with Uniplast Kit.

100 kpl 
Nº4 FS / 0,8 mm
090044

100 kpl 
Nº3 FS / 0,6 mm
090043

090045

Ruostumaton teräs niitti FV 
Stainless steel staple FV 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FV Ø0,8 mm
soveltuu muovin  korjaukseen 
Uniplast kitillä. 

EN

Stainless steel staple FV Ø0.8 mm 
format suitable for the repair of 
plastics with Uniplast Kit.

100 kpl 
Nº5 FV / 0,8 mm
090045

090074

Ruostumaton teräs niitti FM 
Stainless steel staple FM 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FM Ø0,7 mm 
soveltuu muovin  korjaukseen 
Uniplast kitillä. 
 

EN

Stainless Steel Staplep FM Ø0.7 
mm format suitable for the repair of 
plastics with Uniplast Kit.

100 kpl 
Nº6 FM / 0,7 mm
090074

090091

Ruostumaton teräs niitti FVV 
Stainless steel staple FVV 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FVV Ø0,8 
soveltuu muovin  korjaukseen 
Uniplast kitillä. 

EN

Stainless Steel Staple FVV Ø0.8 mm 
format suitable for the repair of 
plastics with Uniplast Kit.

100 kpl 
Nº7 FVV / 0,8 mm
090091 M
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090092

Ruostumaton teräs niitti FMM 
Stainless steel staple FMM 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FMM 
Ø0,8mm soveltuu muovin korjaukseen
Uniplast kitillä.   

EN

Stainless Steel Staple FMM Ø0.8 
mm format suitable for the repair of 
plastics with Uniplast Kit.

100 kpl
Nº8 FMM / 0,8 mm
090092

090090

Ruostumaton teräs niitti FUS  
Stainless steel staple FUS 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FUS 
Ø0,8mm soveltuu muovin korjaukseen
Uniplast kitillä.  

EN

Stainless steel staple FUS Ø0,8 mm 
format suitable for the repair of 
plastics with Uniplast Kit.

50 kpl
Nº9 FUS / 0,8 mm
090090

090093

Ruostumaton teräs niitti FD  
Stainless steel staple FD 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FD Ø0,8  mm
soveltuu muovin korjaukseen
Uniplast kitillä. 

EN

Stainless steel staple FD Ø0,8 mm 
format suitable for the repair of 
plastics with Uniplast Kit.

100 kpl
Nº10 FD / 0,8 mm
090093

090094

Ruostumaton teräs niitti FSS  
Stainless steel staple FSS 
FIN

Ruostumaton teräs niitti FSS  
Ø0,7 mm soveltuu muovin 
korjaukseen Uniplast kitillä. 

EN

Stainless steel staple FSS Ø0,7 mm 
format suitable for the repair of 
plastics with Uniplast Kit.

50 kpl
Nº11 FSS / 0,7 mm
090094

090048

DSS Universaali liima 50 ml   
DSS Universal bicomponent 50 ml 
FIN

Tämä universaali liima on suunniteltu
erittäin nopeisiin korjauksiin. Sillä on
erinomainen tartunta monille pinnoille,
kuten muoville, metallille ja puulle.
Se on kuiva 30-50 sekunnissa ja sitä
voidaan hioa 5 minuutissa. Se on 
100% luja ja sillä on erinomainen
kesto. Pakkauksen säilyvyys
18-24 kk. Se on yhteensopiva
epoksin kanssa.

EN

This universal adhesive is designed 
to extremely fast repairs. It has 
an excellent adhesion on various 
substrates, like plastics, metal or 
wood. Dry in 30-50 seconds and it can 
be sanded in 5 minutes. It is 100% 
solid and has excellent resistance 
to union. The life of the packaged 
product is 18 to 24 months. It is 
compatible with epoxy.

 12 kpl
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090072 090086

DSS sekoitin ja ECO sekoitin 50 ml patruunoille  
DSS Static mixer and ECO-mixer for cartridge, 50 ml 

FIN

Sekoitin ja ECO sekoitin 50 ml
2-komponenttipatruunoille. 

EN

A dynamic mixer and ECO mixer for  
50 ml bicomponent cartridges.

25 kpl
DSS Mezclador
090072

500 kpl 
Mezclador ECO
090086

                 

090060

DSS Muovipatruuna adapteri
DSS Plastic cartridge adaptor 
FIN

Manuaali annostelija 2-K liimalle 
ja adapteri paineilmapistoolille. 

EN

Manual applicator for the two-
components adhesive and adaptor for 
pneumatic guns.

  1 kpl                  

090055

DSS Liimaverkko 
DSS Adhesive reinforcing mesh 
FIN

Kuituliimaverkkorulla korjauksiin.
50 mm x 20m.

EN

Fibre adhesive rolls for reinforcing 
repairs. 50 mm x 20 m.

 1 kpl                  

090058

DSS Spray puhdistaja muoveille 400 ml
DSS Spray cleaner for plastics 400 ml 
FIN

Erikoisseos viimeisimmästä sitrus-
pesuaineesta, joka on kehitetty
poistamaan kaikki liuotin ja vesi-
pohjaiset liat sisällä ja ulkona
olevista muoviosista. 

EN

A special blend of the latest citrus 
cleaners developed to remove all solvent 
based or water based contamination 
from internal and external plastic parts.

 12 kpl
                                                  

090051

DSS Spray tartunnan edistäjä 400 ml
DSS Adhesive spray promoter 400 ml 
FIN

Sekoitus hartimaisia ainesosia,
jotka edistävät tartuntaa vaikeilla 
muovialueilla mahdollistaen hyvän 
tartunnan korjaukselle.

EN

A mix of resinous properties specially 
formulated to create a chemical bond 
in difficult plastic areas, allowing 
excellent repair bonding.

 12 kpl                                                   
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