
Akční produkty illbruck (aktualizace strany D87)

PUR lepidlo MULTI

SP025 - Lepidlo okenních fólií

GS241 - sanitární silikonový tmel

ME902 Sprejový B Primer&B

AA292 - čistící ubrousky

Nezničitelný spoj do 45 minut!

Revoluci v lepení dřevěných materiálu přináší
patentované D4 lepidlo illbruck PU108. Převratné je
nejen ve způsobu aplikace, ale především v extrémní
pevnosti lepeného spoje, jež je dosažena už za
neuvěřitelných 45 minut! Že to není možné?
Vyzkoušejte ho a uvěříte!

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Díky své odolnosti vůči plísním a houbám lze
silikon aplikovat ve vlhkých provozech a na místech
s častým výskytem vody.
Přednosti:

� odolný vůči plísním a oděru
� dlouhodobě elastický
� vysoce odolný vůči stárnutí
� vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

Přednosti:

� velmi snadná aplikace
�možnost regulace trysky
� výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
� krátká doba odvětrání

Impregnace ve spreji ME902 slouží pro zlepšení
přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před
následnou aplikací butylových nebo bitumenových
pásek a fólií.
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OT130 - Chemická kotva pro vysokou zátěž

FM330 - Oknařská pěna

Unikátní lepicí a těsnicí elastické hmota na bázi hybridní
technologie, určená pro vytvoření spojů okenních fólií a
podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči
zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou
řadu podkladů.
� aplikace +5°C až +40°C
� lze aplikovat na lehce vlhký podklad
� vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

je dvoukomponentní vinylesterová pryskyřice bez
styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou
únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských
výztuží do betonu a dalších běžných stavebních
materiálů. Vhodná pro venkovní použití.
Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné
osvětlení, balkonové systémy, regálové
systémy...

Unikátní elastická 1–komponentní polyuretanová pěna
s minimální postexpanzí.
Vhodná pro montáž otvorových výplní a utěsnění
dilatačních spár.

Aplikace od -3 °C do +35 °C.

Přednosti:

� vydatnost cca 15,5 m ve spáře 3x7 cm s pist. AA270
� elasticita až 35%
� výborná řezatelnost
� minimální tlak na rámy oken
� aplikace s pistolí AA270 nebo aplik.trubičkou AA210
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67 2,- ,680,90 Kč/ks ,876 Eur/ks46 1

341 13,- ,600,70 Kč/ks ,520 Eur/ks238 9

444 17,- ,800,80 Kč/ks ,460 Eur/ks310 12

141 5,- ,650,70 Kč/ks ,955 Eur/ks98 3

250 10,- ,-,- Kč/ks ,000 Eur/ks175 7
cena pro Slovensko
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cena pro Česko

transp. 20 ks v kartonu/ kartuše 310 ml /

transp. 12 ks v kartonu/ spray 500 ml /

plastová dóza, 100 ks ubrousků

šedá 12 ks v kartonu/ kartuše 310 ml /

kartuše 300 ml / 12 ks v kartonu

Vlhké čisticí ubrousky, určené pro rychlé a šetrné
odstranění nevytvrzených zbytků polyuretanových pěn,
lepidel, tmelů z pracovních pomůcek a hladkých
nesavých ploch.
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880ml 12 12 GHS02, GHS07, GHS08 ks 148,00 5,900 C � N

-5%

Nově v balení

880 ml

od 600 Kč /

12% sleva

od 3000 Kč /

17% sleva

od 9000 Kč /

22% sleva

od 24 EUR /

15% sleva

od 120 EUR /

20% sleva

od 360 EUR /

25% sleva

222,00 Kč 195,36 184,26 173,16

8,90 EUR 7,565 7,120 6,675

210,90 Kč 185,59 175,05 164,50

8,455 EUR 7,187 6,764 6,341

PU108 PU lepidlo

MULTI (750 ml)
12 ks

Ceny s 5% akční

slevou
ks

kartonProdukt Mj
základní
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Ceny dle odběru v Kč / EUR

Vyzkoušejte si pěnu!!...více str. D126
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