
Emfimastic PU 25 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební
povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící
hmotu. Emfimastic PU 25 - na spárování prefabrikovaných panelů a
obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové
spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a kovu. Lepení
betonových a keramických obkladů.

jednosložkový polyuretanový tmel s krátkou dobou vytvrzování.
Má velice dobrou přilnavost na téměř všechny běžné materiály.
V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří tuhou a elastickou hmotu
s výbornou mechanickou odolností a vodovzdorností.

Emfimastic PU 40 má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební
povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící
hmotu. Emfimastic PU 40 je vhodný na lepení a tmelení většiny materiálů,
jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika,
kamenina, keramické a betonové obklady. Pro použití v automobilovém
průmyslu, při výrobě karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizač-
ních systémů, v lodním průmyslu.

EMFIMASTIC PU 25 NG = New Generation (nová generace)
� původní receptura PU tmelů je nahrazována novou
� rozdíl hlavně v nižším nebo nulovém obsahu VOC látek (obsah

organických rozpouštědel)
� nové typy akcelerátoru reakce a UV filtru
� plnivo dikalciumfosfát nahrazují skleněné mikrokuličky

V praxi by se měly tmely NG projevit lepšími vlastnostmi:
� nižší nebo žádné ekologické/zdravotní omezení
� lepší tvarovatelnost a přilnavost
� jasnější a stálejší barvy, vyšší UV odolnost

PU TMEL EMFICOL VÉRINE
Emficol Vérine je jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi
polyuretanu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou
v lepeném materiálu.

Emficol Vérine lepí všechny běžné materiály. Je speciálně vyvinutý
pro lepení kovových stojin zdvojených podlah, roštových podlah a
bodové lepení podlahových desek v interiéru i v exteriéru. Díky
vysoké elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný i pro podlahy v
objektech s vysokým rozdílem teplot nebo vysokou vlhkostí jako
například sauny, verandy, koupelny, chladicí boxy atd.

Vhodný také pro bodové lepení parket, vícevrstvých
podlahových desek, masivních dřevěných podlah a
ostatních podlahových krytin na bázi dřeva.

EMFIMASTIC PU 25 NG
polyuretanový tmel

� hustota: 1,20
� tvrdost (Shore A): 25 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� prodloužení při přetržení: nad 250% (ISO 8339)
� modul: 0,3 MPa dle ISO 37
� přetíratelnost: dobrá
� odolnost proti UV záření: dobrá
� odolnost proti vodě: výborná

� hustota při 20°C: 1,2 g/cm3

� tvrdost (Shore A): 45 (ISO 868-3sec.)
� tepelná odolnost: - 40 až + 90°C
� elasticita: více než 80% (ISO 37)
� barva: (není určen na pohledové spáry)různé odstíny šedé

� hustota: 1,17
� tvrdost (Shore A): 40 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� prodloužení při přetržení: nad 250% (ISO 8339)
� modul: 0,6 MPa dle ISO 37
� přetíratelnost: dobrá
� odolnost proti UV záření: dobrá
� odolnost proti vodě: výborná

� hustota při 20°C: 1,56 + /0,05 g/cm3

� konečná tvrdost Shore A: cca 60 po 14 dnech
� teplotní odolnost: -40 až +100°C
� neobsahuje izokyanáty

� hustota: 1,17
� tvrdost (Shore A): 50 dle ISO 868 (3 sec.)
� tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C
� prodloužení při přetržení: nad 80% (ISO 8339)
� modul: 0,8 MPa dle ISO 37
� přetíratelnost: dobrá
� odolnost proti UV záření: dobrá
� odolnost proti vodě: výborná

EMFIMASTIC PU 40
polyuretanový tmel

EMFIMASTIC PU 50
polyuretanový tmel

EMFIMASTIC PU 40 samonivelační
je hustě tekoucí jednosložkový polyuretanový tmel. Má velice dobrou přilnavost
na většinu materiálů, jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, sklo, izolační
materiály včetně polystyrenu, přírodního i syntetického kamene atd. Je určen na
spojování, tmelení a těsnění většiny materiálů ve stavebnictví i průmyslu.
Vhodný zejména na pružné vyplňování a těsnění horizontálních dilatačních spár.
V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvale pružnou elastickou hmotu s výbornou
mechanickou odolností a vodovzdorností.

hustota při 20 °C: 1,15 +/-0,05
konečná tvrdost (ShoreA) : cca 40 (IT-20 ISO 868, 3s)
tepelná odolnost: -40 až +90°C
prodloužení při přetržení: >600 % (ISO 8339)
modul při 100% (ISO 8339): cca 0,4 MPa
přetíratelnost: dobrá
odolnost proti UV záření: dobrá
odolnost proti kyselinám a zásadám: průměrná
odolnost proti vodě a slané vodě: výborná
aplikační teplota: +5 až +35°C
rychlost vytvrzování: 4 mm/24 hod při 23 °C a 50% r.v.
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vysoká počáteční přilnavost

určen pro snadné použití

šetrný k životnímu prostředí

� vhodný pro rychlé fixační a pevnostní lepení!
� obsahuje gelovou složku, která umožňuje následnou

korekci lepeného spoje
� elastické, vibracím odolné lepení v průmyslu a stavebnictví

vynikající při lepení materiálů jako je keramika, beton, kámen,
dřevo, sklo, PVC, hliník a kovy obecně, polystyren, polyester atd.

konečná
pevnost v tahu
92 kg/cm²

139 5,- ,520,- Kč/ks ,534 Eur/ks89 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic High Power / kartuše 290 ml / bílá

-36%

121 4,- ,840,90 Kč/ks ,356 Eur/ks108 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emficol Vérine, 600 ml, odstíny šedé

158 6,- ,300,12 Kč/ks ,032 Eur/ks101 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 40 samonivelační, 600 ml, šedá

-36%

93 3,- ,720,10 Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 50 / bílá, šedá, černá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3

300 ml

600 ml

93 3,- ,720,10- Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 40 / bílá, šedá, černá, hnědá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3

300 ml

600 ml

-30%

-30%

93 3,- ,720,10 Kč/ks ,604 Eur/ks65 2
cena pro Slovenskocena pro Česko

Emfimastic PU 25 NG / šedá

300 ml

-10%

Emfimastic PU 40 / bílá

135 5,- ,400,50 Kč/ks ,780 Eur/ks94 3600 ml

-30%

Značkové tmely EMFIMASTIC nyní výhodněji

EMFIMASTIC High Power

Rychlé fixační a pevnostní lepení
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