
ADHEZNÍ MŮSTEK

S PUR PU-ROOFFIXTŘEŠNÍ LEPIDLO

O PROFICHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

Vlastnosti:
� Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
� Velice nízká sedimentace křemičitého písku
� Odolný povětrnostním vlivům
� Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám

� Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
� Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev

materiálů QUARTZ
� Spotřeba: 0,15 - 0,2 kg/m2

Použití:
� Adhezní vysoce přilnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady, zpevnění starých i nových

povrchů
� Určený na nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo, vyzrálé vápenocementové omítky, umakart, skleněné

tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, obklady a dlažby apod. na
nestabilní podklady pod stavební lepidla na obklady a dlažbu, samonivelační hmoty, tekutou lepenku aj.

jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky,
nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na
OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod.

Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, odolné vlhku, určené pro lepení střešních krytin a výrobu střešních izolačních
sendvičových panelů nebo pro dekorativní lepení dřeva, polystyrenu apod.

Vlastnosti:
� Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku / Bez obsahu rozpouštědel (nepoškozuje polystyren)
� Vytvrzuje za pomocí vzdušné vlhkosti i vlhkosti obsažené v lepených materiálech
� Během vytvrzování lepidlo napěňuje (zvětšuje svůj objem), proto ideálně vyplní nerovnosti v lepených materiálech a trvale

zvýší přilnavost
� Po vytvrdnutí je lepený spoj odolný vůči povětrnostním vlivům
� Nezbarvuje lepený materiál / podklad / přibližná spotřeba 200 g/m2

Použití
� Lepení izolačních materiálů (při zateplování střech) z polystyrenu, minerální i skelné vlny, tuhé polyuretanové pěny a jiným

podobným materiálům pórovitých nebo vláknitých na podklady jako: beton, pórobeton, ocel, plech, dřevo, sádra,
mineralizované / pískované povrchy

� Lepení střešních hydro-termoizolačních sendvičových panelů při vkládání a vrstvení např. dřevo, plech – polystyren,
minerální vata – lepenka, plech

� Koncentrovaný přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami
třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN
335-1 a ČSN EN 335-2.

� Použití: Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které nemusí být chráněné před povětrnostními vlivy, nesmí však
být ve styku se zemí, např. altány, pergoly, ploty, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.

� Vysoká hloubková účinnost, sanační účinky proti houbám
� Neomezená životnost pro aplikace v interiérech a dlouhodobá ochrana v exteriérech (min. 10let) pro třídu ohrožení 3
� Má fungicidní účinek proti parazitním houbám a plísni / Má insekticidní účinek na parazitní hmyz
� Vydatnost z 1 litru až 50 m2

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

436,- ,77 Kč/ks321
cena pro Česko

134,- ,89 Kč/ks98
cena pro Česko

1271,- ,00 Kč/ks938
cena pro Česko

Adhezní můstek 5 kg / růžová

Ochranný nátěr na dřevo PROFI 1 kg / zelená, hnědá

Střešní polyuretanové lepidlo PU-Rooffix / balení 5 kg

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

Použití:
� Ochranné nátěry dřeva a lignocelulozových materiálů v třídách

ohrožení 1 až 3
� Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí

v interiérech (např. trámové stropy, konstrukce krovů, podlahy)
a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např.
roubené stavby a sruby, zahradní chaty, altány, pergoly, ploty,
střešní podbití apod.).

� Preventivní ochrana zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými
houbami

� Sanace dřeva při napadení dřevokazným hmyzem

� Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

D115Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

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


