
Je průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající

přírodních materiálů, křemičitých písků, cementu,

příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,7 mm. Malta

je určená pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic

nosných i příčkových stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H

aj.) a keramických cihel. Je možné ji použít pro

vyspravování nerovných povrchů vnitřních omítek,

betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších

aplikací.

Výhody

� Pro venkovní a vnitřní zdivo

� Lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových

stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických

cihel

� Vydatnost až na 24 m nosného zdiva.

� Vyrovnání nerovností povrchů omítek, betonů,

neomítnutých pórobetonových zdí

� Nízká spotřeba zdící malty

� Součinitel tepelné vodivosti 0,84 W/mK

� Pevnost v tlaku 10 MPa≥

� Faktor difúzního odporu μ = 15/35

LEPICÍ A ZDÍCÍ TMEL NA PÓROBETONY
QUARTZ POROA CIHLY

Pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností předev-

ším betonových podlah v síle 2 - 20 mm, během jedno-

ho úkonu při spotřebě suché směsi 15 kg / 10mm /

1m².

Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin

např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo

linoleum. Není mrazuvzdorná a vhodná jako konečná

povrchová úprava. Nepoužívat pro přímou zálivku

podlahového vytápění, na dřevěné, kovové a plastové

podklady. Vyhovuje normě EN 13813.

Charakteristika / Výhody / Vlastnosti:

� Ideální pevnost v tahu i tlaku

� Rychlá zpracovatelnost

� Použití v interiéru, následně se kladou finální vrstvy

-  dlažba, parkety, koberce nebo linoleum

S PREMIUM S200AMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY

V DB IINITŘNÍ A VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

SUPER FLEX C2TES1

Univerzální suchá štuková omítka určená k přímému použití

pro tenkovrstvé omítky, na panelové povrchy a pro štukování

na základní jádrovou omítku, která se používá především pro

zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek

nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a

sádrokarton. Tato omítka vyniká svým dokonalým

vyhlazením.Je přetíratelná disperzními barvami.

Výhody:

� Jemný a prodyšný štuk

� Zrnitost 0,6 mm

� Odolná vodě a mrazu

� Vápenocementová omítka

� Snadná aplikace

� Dokonalé vyhlazení

� Vysoká přilnavost

Použití:

� Na přesné zdivo a jádrové omítky / Stěny a stropy

� Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí

� Hladké betonové panely / Opravy starých omítek

� Pro rekonstrukce panelových bytů

� Spotřeba při 2 mm tloušťce: 2,7 - 3,0 kg/m
2

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena , bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

101,- ,54 Kč/ks75
cena pro Česko

258,- ,40 Kč/ks190
cena pro Česko

101,- ,54 Kč/ks74
cena pro Česko

242,- ,60 Kč/ks178
cena pro Česko

Lepicí a zdící tmel na pórobeton a cihly QUARTZ PORO
balení 25 kg

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1
balení 25 kg

Vnitřní a vnější štuková omítka DB II
balení 25 kg

Samonivelační hmota na podlahy PREMIUM S200
balení 25 kg
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Hotová suchá směs - deformovatelná malta (S1) vysoce

flexibilní - určena pro lepení keramických obkladů a dlažby

z přírodního i umělého kamene na omítku, beton,

pórobeton a neomítnuté zdivo. Pro lepení dlažby na

podlahové vytápění a el. vytápěné rohože.

Výhody:

� Deformovatelná malta (S1) - vysoká flexibilita

� Vysoká pevnost v tahu / Na podlahové vytápění

� Lepení přímo na starou dlažbu

� Lepení obkladů bazénů, skleněné dlažby

� Prodloužená doba zavadnutí, snížený skluz

� Odolné vodě a mrazu / Zpracovatelnost 180 min.

� Spotřeba 2,5 kg/m při lepení obkladů2

Použití:

� Lepení obkladů a dlažeb v interiérech i exteriérech

� Lepení keramických obkladů a dlažby, dlažby z

přírodního kamene na omítku beton, pórobeton,

neomítnuté zdivo i na starou dlažbu

� Lepení dlažby na podlahové vytápění a pro přímou

aplikaci na el.vytápěné rohože...
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� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/skNOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu


