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Gorilla Glue – Urethane lím  

Sterkt lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP plast og PCV lagnir)  

Fyrir notkun innan- og utandyra  

Einingar: 60ml, 115ml, 250ml og 500ml   

Eiginleikar:   

100% vatnshelt: hentar vel utandyra 

Alhliða lím: hentar vel fyrir timbur, stein, stál, keramik, frauð, gler, steypu o.fl.  

Gott hald: Þennst þrefalt og myndar gott hald – Urethane lím  

Þolir hita og kulda: Þolir hita- og kuldabreytingar eftir límingu.  

Notkun:  

1. Hreinsið alla fleti sem á að líma  

2. Notið rakan klút eða spreybrúsa til að bleyta alla fleti sem á að líma  

3. Þvingið saman þá fleti sem á að líma  

4. Hreinsið burt umfram lím með blautþurkur  

5. Þurrkið stútinn á límtúpunni og setjið lok á, geymið límið á svölum og þurrum stað.  

Upplýsingar:  

Best að vinna við stofuhita, lágmarks hitastig 5°C  

Vinnslutími 10-15mín  

80% hald eftir 1-2 klst.  

100% hald eftir 24 klst.  

Hægt að slípa  

Hægt að mála  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 
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Gorilla Glue – Glært alhliða lím 
Sterkt lím fyrir flest yfirborð   

Fyrir notkun innan- og utandyra  

Einingar: 50ml og 110ml  

Eiginleikar:  

100% vatnshelt: hentar vel utandyra – ekki æskilegt þar sem vatn liggur stöðugt  

Allhliða lím: Hentar á timbur, stein, stál, keramik, gler, frauð o.fl.  

Hentar á ójafnt hrjúft yfirborð  

Þolir hita og kulda: Þolir hita- og kuldabreytingar eftir límingu.  

Notkun:  

1. Hreinsið alla fleti sem á að líma  

2. Notið rakan klút eða spreybrúsa til að bleyta alla fleti sem á að líma  

3. Þvingið saman þá fleti sem á að líma  

4. Hreinsið burt umfram lím með blautþurku  

5. Þurrkið stútinn á límtúpunni og setjið lok á, geymið límið á svölum og þurrum stað.  

Upplýsingar:  

Best að vinna við stofuhita, hægt að nota límið í -35°C til 37°C  

Haldið þrýsting í a.m.k. 2 klst.  

Full þurrt eftir 24 klst.  

Hægt að slípa  

Hægt að mála  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 
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Gorilla Super Glue - Tonnatak 
Öflugt hraðþornandi lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP palst og PCV lagnir)  

Ætlað til notkunar innandyra  

Einingar: 1x 3g, 2x 3g og 15g  

Eiginleikar:  

Allhliða lím: Hentar á við, stein, stál, keramik, leður, pappír o.fl.  

Þornar á 10-45 sek.  

Sér hannaður tappi sem hjálpar til svo límið þorni ekki í túpunni  

Notkun:  

1. Verjið nálæg svæði fyrir lími  

2. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma  

3. Berið lítið magn af lími á annan flötinn sem á að líma, varist að nota of mikið af lími.  

4. Haldið hlutunum saman í 10-45 sek, hrjúft yfirborð tekur lengri tíma.  

Upplýsingar:  

Notið límið við stofuhita  

Virkar best á slétta fleti  

Hægt að slípa  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 
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Gorilla Super Glue - Tonnatak gel  
Öflugt hraðþornandi lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP plast og PCV lagnir)  

Ætlað til notkunar innandyra  

Einingar:2x 3g og 15g  

Eiginleikar:  

Þykkara og auðveldara í meðhöndlun  

Allhliða lím: Hentar á við, stein, stál, keramik, leður, pappír o.fl.  

Þornar á 10-45 sek.  

Sérhannaður tappi sem hjálpar til svo límið þorni ekki í túpunni 

Notkun:  

1. Verjið nálæg svæði fyrir lími  

2. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma  

3. Hristið flöskuna  

4. Berið lítið magn af lími á annan flötinn sem á að líma, varist að nota of mikið af lími.  

5. Haldið hlutunum saman í 10-45 sek, hrjúft yfirborð tekur lengri tíma  

Upplýsingar:  

Notið límið við stofuhita  

Fullur styrkur eftir 24 klst.  

Best á slétta fleti  

Hægt að slípa  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 
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Gorilla Super Glue Gel – Tonnatak gel m.stút og bursta 
Öflugt hraðþornandi lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP palst og PCV lagnir)  

Ætlað til notkunar innandyra  

Einingar: 12g  

Eiginleikar:  

Allhliða lím: Hentar á við, stein, stál, keramik, leður, pappír o.fl.  

Þornar á 10-45 sek.  

Bursti og stútur til að bera límið á  

Sér hannaður tappi sem hjálpar til svo límið þorni ekki í túpunni  

Notkun:  

1. Verjið nálæg svæði fyrir lími  

2. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma  

3. Berið lítið magn af lími á annan flötinn sem á að líma, varist að nota of mikið af lími.  

4. Haldið hlutunum saman í 10-45 sek, hrjúft yfirborð tekur lengri tíma  

Upplýsingar:  

Notið límið við stofuhita  

Best á slétta fleti  

Hægt að slípa  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 
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Gorilla Epoxy - Glært epoxy lím 
Sterkt tveggja þátta lím fyrir flest yfirborð   

Fyrir notkun innan- og utandyra  

Einingar: 25ml  

Eiginleikar:   

100% vatnshelt: hentar vel utandyra  

Allhliða lím: hentar vel fyrir við, stein, stál, ál, keramik, gler, flísar, plast o.fl.  

Notkun:  

1. Notist í loftræstu rými  

2. Verjið nálæg svæði fyrir lími  

3. Fyrir hámarks styrk pússið upp slétta fleti  

4. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma  

5. Sprautið úr túpunni í bakka og hrærið í 20 sek. Notist innan 5 mín. 

6. Leggið fletina saman og leyfið líminu að taka sig í 30 mín. 

Upplýsingar:  

Nothæft við -50°C – 37°C  

Notist innan 5 min frá blöndun  

Límið tekur sig á  30 min við bestu aðstæður  

Fullur styrkur eftir 24 klst.  

Hægt að slípa 

Hægt að mála – með latex málningu  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 
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GORILLAWELD – Extra sterkt epoxy lím  
Sterkt tveggja þátta epoxy lím   

Öflugt lím sem tekur sig fljótt, fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE og PP plast)  

Fyrir notkun innan- og utandyra  

Einingar: 29,5ml  

Eiginleikar:   

100% vatnshelt: hentar vel utandyra  

Allhliða lím: hentar vel fyrir við, stein, stál, ál, keramik, gler, flísar, plast o.fl.  

Extra sterkt – þolir 4250 psi 

Notkun:  

1. Notist í loftræstu rými  

2. Verjið nálæg svæði fyrir lími  

3. Fyrir hámarks styrk pússið upp slétta fleti  

4. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma  

5. Sprautið úr túpunni í bakka og hrærið í 20 sek. þar til límið er einlitað  

6. Notist innan 3 mín  

7. Þvingið hlutina sama í 10-30 mín., 10 mín. við bestu aðstæður  

Upplýsingar:  

Nothæft við 0°C – 32°C  

Notist innan 3 mín. frá blöndun  

Límið tekur sig á 10 mín. við bestu aðstæður  

Fullur styrkur eftir 24 klst.  

Hægt að slípa  

Hægt að mála   

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

 

  
  
  

Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is  sími: 590-0210  
Umboðsaðili: Fortius ehf  www.fortius.is  

    

  
 

Gorilla Heavy Duty Grab Adhesive - Fjölnota límkítti  
Sterkt fjölnota límkítti fyrir flest yfirborð  

Fyrir notkun innan- og utandyra  

Hægt að nota undir vatni  

Einingar: 75gr, 290ml 

Eiginleikar:  

100% vatnshelt  
Hentar á flest yfirborð t.d. við, stál, plast o.fl.  

Sterkt límkítti með langtíma styrk  

Má nota á blautt yfirborð  

Hitaþolið  

Teygjanlegt 

Notkun:  

1. Sprautið kítti á yfirborðið sem á að líma, ath nota þarf meira á hrjúft yfirborð  

2. Innan 10 mín. þrýstið því sem líma á saman og haldið í 20-60 sek ath þungir hlutir 

gætu þurft meiri tíma.  

Upplýsingar:  

Nothæft við 4°C – 37°C  

Notist innan 10 mín 

Hægt að mála   

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist kíttið á húð  

Leitið læknis berist kíttið í auga  
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Silver Gorilla Tape – Strigatape silfur 
Þriggja laga límband sem hentar á flest yfirborð  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 48mm x 11m, 48mm x 32m 

Eiginleikar:  

2x þykkara  

Extra sterkt lím  

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð  

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl.  

Þolir vel hitabreytingar  

UV þolið  

Notkun: 

1. Notist eins og hvert annað límband  

2. Rífið í lengdir, hægt að rífa með höndum 

3. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma  

 Upplýsingar:  

Nothæft við -40°C – 49°C  Besta virkni við stofuhita  

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum  

Hannað til að endast  

Allt að 3x sterkara 
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White Gorilla Tape – Strigatape hvítt 
Þriggja laga límband sem hentar á flest yfirborð  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 48mm x 10m, 48mm x 27m  

Eiginleikar:  

2x þykkara  

Extra sterkt lím  

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð  

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vínyl o.fl.  

Þolir vel hitabreytingar  

UV þolið  

Notkun:  

1. Notist eins og hvert annað límband  

2. Rífið í lengdir, hægt að rífa með höndum 

3. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma  

Upplýsingar:  

Nothæft við -40°C – 49°C, besta virkni við stofuhita  

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum  

Hannað til að endast  

Allt að 3x sterkara 
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Gorilla Packaging Tape – Extra sterkt pökkunarlímband  
Extra sterkt glært límband  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 48mm x 18m-með kefli, 48mm x 27m tvær rúllur-áfylling  

Eiginleikar:  

Þykkara  

Breiðara 

Extra sterkt lím  

Þolir vel hitabreytingar  

Þolir raka  

Notkun:  

1. Notist eins og hvert annað límband  

2. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma  

3. Þrýstið límbandinu vel niður  

Upplýsingar:  

Nothæft við -35°C til 60°C,  besta virkni við stofuhita  

Hannað til að endast  

Hentar vel til pökkunar  
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Gorilla Wood Glue – Gorilla trélím  
Öflugt trélím fyrir iðnaðarmenn sem og heimilið  

Fyrir notkun innan- og utandyra (ekki mælt með notkun á blaut yfirborð)  

Einingar: 118ml, 236ml og 532ml   

Eiginleikar:   

Til notkunar innan- og utandyra  

PVA lím sem er auðvelt í notkun  

Extra styrkur Gorilla  

Gefur náttúrulegan lit þegar það þornar  

Notkun:  

1. Hreinsið alla fleti sem á að líma  

2. Berið vel af lími á yfirborðið  

3. Nuddið saman yfirborðunum sem á að líma saman  

4. Þvingið saman hlutina í 20-30 mín  

5. Hreinsið burt umfram lím með blautþurrku 

Upplýsingar:  

Best að vinna við stofuhita  

Vatnsþolið en ekki ráðlagt á fleti þar sem vatn liggur  

Tekur sig á 20-30 min  

Fullþornað á 24 klst.  

Hægt að slípa 

Hægt að mála  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist límið á húð  

Leitið læknis berist límið í auga 
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Camo Gorilla Tape – Camo tape 
Sterkt límband   

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 48mm x 8,2m 

Eiginleikar:  

Extra sterkt lím  

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð  

Hentar vel á felubyrgi, tjöld, fatnað o.fl.  

Vatnshelt  

UV þolið  

Notkun:  

1. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma  

2. Límbandið þarf að ná vel fram yfir það yfirborð sem á að líma yfir  

3. Nuddið yfirborð límbandsins vel og sérstaklega brúnirnar  

Upplýsingar:  

Nothæft við -23°C – 54°C, besta virkni við stofuhita  

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum  

Hannað til að endast  

Mött áferð  
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Gorilla Crystal Clear Repair – Glært viðgerðarlímband  
Sterkt viðgerðarlímband  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 48mm x 8,2m,  48mm x 16,4m 

Eiginleikar:  

Extra sterkt lím  

Hentar vel á tjöld, fatnað o.fl.  

Vatnshelt  

Má nota í vatni  

UV þolið  

Þolir vel hitabreytingar 

 Notkun:  

1. Snertið límið aðeins á brúnum til að koma í veg fyrir fingraför  

2. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma  

3. Límbandið þarf að ná vel fram yfir það yfirborð sem á að líma  

4. Nuddið yfirborð límbandsins vel og sérstaklega brúnirnar  

Upplýsingar:  

Nothæft við -23°C til 47°C, besta virkni við stofuhita  

Hannað til að endast  

Glær áferð  
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Gorilla Mould Resistant Sealant White – Hvítt silicon kítti, 

myglufrítt  

100% silicon kítti   
Hentar vel í votrými  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 295ml  

Eiginleikar:  

100% silicon: hentar vel í eldhús, á baðherbergi, við þéttingu á gluggum o.fl.  

Myglufrítt  

Heldur lit og lögun til lengri tíma  

Þolir vatn eftir aðeins 30 min ef það þornar við 21°C í 50% raka  

Teygjanlegt 

Notkun:  

1. Hreinsið alla fleti sem á að kítta  

2. Skerið 45 gráðu skurð á stútinn,  

3. Fyrir op breiðari en ½“ notið pulsu til að fylla upp í opið 

4. Berið kíttið jafnt á þann stað sem á að kítta  

5. Sléttið kítti fljótt  

6. Hreinsið burt umfram kítti með þurri tusku  

7. Þurrkið stútinn á kíttistúpunni og lokið, geymið kíttið á svölum og þurrum stað.  

Upplýsingar:  

Best að vinna kíttið í hita yfir 5°C  

Kjör aðstæður 21°C og 50% raki.  

Án kjöraðstæðna skal bíða í 24 klst eftir að bleyta svæði sem er kíttað  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist kíttið á húð  

Leitið læknis berist kíttið í auga 
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Gorilla Mould Resistant Sealant Clear – Glært silicon kítti myglufrítt  

100% silicon kítti   
Hentar vel í votrými  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 80ml, 295ml  

Eiginleikar:  

100% silicon: hentar vel í eldhús, á baðherbergi, við þéttingu á gluggum o.fl.  

Myglufrítt  

Heldur lit og lögun til lengri tíma  

Þolir vatn eftir aðeins 30 min ef það þornar við 21°C í 50% raka  

Teygjanlegt  

Notkun:  

1. Hreinsið alla fleti sem á að kítta  

2. Skerið 45 gráðu skurð á stútinn 

3. Fyrir op breiðari en ½“ notið pulsu til að fylla upp í  

4. Berið kíttið jafnt á þann stað sem á að kítta  

5. Sléttið kítti fljótt  

6. Hreinsið burt umfram kítti með þurri tusku  

7. Þurrkið stútinn á kíttistúpunni og lokið, geymið kíttið á svölum og þurrum stað.  

Upplýsingar:  

Best að vinna kíttið í hita yfir 5°C  

Kjör aðstæður 21°C og 50% raki.  

Án kjöraðstæðna skal bíða í 24 klst eftir að bleyta svæði sem er kíttað  

Mælt er með að nota hanska við notkun  

Þrífið strax af berist kíttið á húð  

Leitið læknis berist kíttið í auga  
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Gorilla Mounting Tape Black – Speglalím svart eða glært 
Límband með sterkt lím á báðum hliðum  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 25mm x 1.5m  

Eiginleikar:  

Extra sterkt lím  

Límist fljótt  

Heldur allt að 13.5 kg við bestu aðstæður  

Hentar á slétt og hrjúft yfirborð (minni grip á hrjúfu yfirborði, notist ekki á viðkvæmt yfirborð)  

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl. (ekki mælt með að nota á PE og PP  
plast) 

Notkun: 

1. Límið límbandið á þann hlut sem á að festa upp án þess að snerta límið 

2. Notið 10cm af límbandi fyrir hver 500 gr. sem á að hengja upp 

3. Þrýstið límbandinu vel á yfirborðið 

4. Fjarlægið filmu af hinni hlið límbandsins 

5. Þrýstið hlutnum vel á yfirborðið í 60 sek. 

Upplýsingar:  

Notist við 10°C eða meiri hita  
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Black Gorilla Tape – Strigatape svart 
Þriggja laga límband sem hentar á flest yfirborð  

Til notkunar innan- og utandyra  

Einingar: 25mm x 9m, 48mm x 11m, 48mm x 32m, 70mm x 27m 

Eiginleikar:  

2x þykkara  

Extra sterkt lím  

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð  

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl.  

Þolir vel hitabreytingar  

UV þolið  

Notkun: 

1. Notist eins og hvert annað límband  

2. Rífið í lengdir, hægt að rífa með höndum 

3. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma  

 Upplýsingar:  

Nothæft við -40°C – 49°C  

Besta virkni við stofuhita  

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum  

Hannað til að endast  

Allt að 3x sterkara 
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Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape Black - 

Gorilla vatnshelt þéttiborði, svartur 
      Þéttiborði sem þéttir fyrir vatni, lofti og raka 

      Til notkunar innan- og utandyra 

      Hannað til að loka götum, rifum og sprungum 

      Einingar: 100mm x 3m 

 

Eiginleikar:  

       Teygjanlegt 

       Extra þykkt 

Vatnshelt 

Andar 

UV þolið 

Hægt að nota í hita og kulda  

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl.  

Hentar til viðgerðar á þökum, ljósum, gluggum, niðurföllum, rennum o.fl. 

 

Notkun: 

1. Best er að hafa yfirborðið hreint. 

2. Haldið filmu á líminu meðan rétt lengd er skorin. 

3. Fjarlægið filmu af líminu og leggið á yfirborðið, ekki er hægt að taka borðann upp 

aftur þegar hann hefur verið lagður niður. 

4. Nuddið vel borðann og sérstaklega brúnirnar. 

5. Haldið borðanum á sínum stað í 2 mín. Gott er að setja þyngd á borðann í 24 klst. ef 

það er hægt. 

  

Upplýsingar:  

Nothæft við -57°C – 93°C  

Besta virkni við stofuhita  

Geymið rúlluna standandi við stofuhita 
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Gorilla Glue standur á hjólum 

 
Standur fyrir Gorilla Glue vörur  

Standurinn er úr stáli með hönkum og hillum. 

Er á hjólum svo hann er meðfærilegur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is  sími: 590-0210  
Umboðsaðili: Fortius ehf  www.fortius.is  

    

  
 

Vöruskrá Gorilla Glue janúar 2021 
Vörunúmer Vöruheiti Strikamerkjaskrá 

6044001 Gorilla Glue Epoxy Syringe 25ml 5704947001520 

5044801 Gorilla Glue Tré Lím 236ml 5704947001148 

5044181 Gorilla Glue Tré Lím 532ml 5704947001155 

4044501 Gorilla Glue Super Glue 12gr Brush+Nozzel 5704947002480 

4044401 Gorilla Glue Super Glue  15gr 5704947000776 

4044101 Gorilla Glue Super Glue 6gr (2x3gr) 5704947000714 

3044911 Gorilla Glue Silver Tape Xtra Strong 11m 5704947002961 

3044901 Gorilla Glue Silver Tape 32mx48mm 5704947002466 

3044702 Gorilla Glue Crystal Clear Tape 8,2m 5704947001797 

3044401 Gorilla Glue Handy Roll 9,14mx25mm 5704947001704 

3044011 Gorilla Glue Black Tape 32mx48mm 5704947000189 

3044001 Gorilla Glue Black Tape Xtra Strong 11m 5704947000165 

2044000 Gorilla Glue Kítti 290ml Hvítt 5704947002534 

11110053 Gorilla Glue trélím 118ml 5704947001322 

11110052 O'Keeffe's skin Repair 80ml 5704947006303 

11110051 O'Keeffe's Lip Repair Cooling 8ml 5704947006303 

11110050 O'Keeffe's Lip Repair Unscented 8ml 5704947006280 

11110049 O'Keeffes Healthy Feet Expfoliating 5704947006389 

11110048 O'Keeffe's Healthy Feet 60ml 5704947007980 

11110047 O'Keeffes Working Hands 60ml 5704947007973 

11110046 Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape 5704947006242 

11110045 Gorilla Packaging Tape 2X27 REFILL 5704947001834 

11110043 Gorilla Packaging Tape 5704947001742 

11110042 Gorilla Glue Lím 500ml 5704947000066 

11110041 Gorilla Glue Black Mounting Tape 1,5M 5704947003579 

11110040 Gorilla Glue Tape Mounting Clear 1,5M 5704947002510 

11110039 Gorilla Glue Crystal Clear Tape 16,4M 5704947006211 

11110038 Gorilla Glue Super Glue Gel Precise Tube 1x15G 5704947006075 
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Vöruskrá Gorilla Glue janúar 2021 
Vörunúmer Vöruheiti Strikamerkjaskrá 

11110037 Gorilla Glue Tape Camo 8,2m 5704947001780 

11110036 Gorilla Glue Super Glue Gel Tube 2x3G 5704947002831 

11110035 Gorilla Glue Super Glue 3G 5704947001278 

11110034 Gorilla Glue Tape Tough&Wide 27m 10052427600308 

11110033 Gorilla Glue Tape White 27m 5704947001674 

11110032 Gorilla Glue White Tape 10m 5704947002954 

11110031 Gorilla Glue Contact Adhesive Clear Tube 75G 5704947005474 

11110030 Gorilla Glue Weld 2x14ml Tubes 5704947003593 

11110029 Gorilla Glue Clear A/C Sealant 295ml 5704947007539 

11110028 Gorilla Glue Clear Sealant Tube 80ml 5704947003708 

11110027 Gorilla Glue White A/C Sealant 295ml 5704947003616 

11110026 Gorilla Glue Clear Glue 110ml 5704947005122 

11110025 Gorilla Glue Clear Glue 50ml 5704947004040 

1044805 Gorilla Glue Lím 250ml 5704947000981 

1044401 Gorilla Glue Lím 115ml Límir Steina,Flísar ofl 5704947000110 

1044203 Gorilla Glue Lím 60ml - 5704947000028 

1044202 Gorilla Glue Lím 60ml - Límir ólík efni saman 5704947000103 

11110024 Gorilla Glue Járnstandur ósamsettur   

 

 

 

 

 

 


