
PUR lepidlo MULTI

Nezničitelný spoj vytvoříte 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!

D34�

D35�

OT130 - Chemická kotva pro vysokou zátěž

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...

, bez možnosti další slevypevná cena

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

kartuše 300 ml / 12 ks v kartonu

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

cena

Ceny dle odběru v Kč / EUR

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

Technická specifikace:
Báze: modifikovaný polyuretan

Voděodolnost: D4

Vytvrzování: chemické, vzdušnou vlhkostí

Otevřená doba: 8 až 10 minut

Doba stlačení: min. 3 hodiny

Spotřeba: cca 200 g/m2

Teplotní odolnost: -40 až +90 °C

Aplikační teplota: +5 až +35 °C

PU108 lepidlo multi 750 ml, karton 12 ks

99,90 Kč/ks 4,005 Eur/ks222,- 8,900

-55%
Platí pouze pro šarži s expirací do 19.2.2017

Jedinečné lepidlo za bezkonkurenční cenu!
Akce platí jen do vyprodání zásob

-5% Masiv, lamino, překližka, laťovka, OSB. PU108 lepí všechno, co je alespoň trochu
dřevené. Materiály se mohou lepit v mnoha kombinacích, např. i dřevo
na kámen, při zachování extrémní pevnosti.

S lepidlem illbruck PU108 se pracuje stejným způsobem jako s PUR pěnou.
Ihned po aplikaci lepidla na povrch uvidíme pěnu, která během několika vteřin
začne spadávat až vytvoří tenký film zlatavé barvy. Nyní se může přilepit druhá
část libovolného materiálu. Lepidlo není třeba dodatečně roztírat nebo jinak
upravovat.

Lepidlo illbruck PU108 vytvoří tenký a precizní spoj, který je po přebroušení
neznatelný. K opracování spoje může dojít už po 30 minutách od aplikace.
Slepený spoj je navíc plně vodotěsný a odpovídá třídě D4.

Extrémně pevný spoj ve velmi krátkém čase je bezkonkurenční vlastností lepidla
illbruck PU108. Už po 45 minutách od aplikace je spoj nezničitelný. Při zátě-
žových testech došlo po této době k prasknutí materiálu, ale spoj zůstal
neporušen!

Komfort práce a extrémní pevnost v kombinaci s vysokou vydatností dělají
z lepidla PU108 ideálního pomocníka
pro všechny zpracovatele dřeva.
Např. s jedinou dózou PU108 slepíte
stejné množství materiálu, na které byste
spotřebovali osm lepidel v kartuších.

O 120 -T Univerzální chemická kotva

illbruck OT120 Univerzální chemická kotva je dvoukompo-
nentní pryskyřice bez styrenu. Je určena pro kotvení
závitových tyčí, svorníků a pouzder do betonu a dalších
běžných stavebních materiálů. Je velmi vhodná pro kotvení
do dutého zdiva. Ideální pro kotvení markýz, kotvení
bednění, kotvení do asfaltu, sloupkového zábradlí,
zábradlí, madel, plotů, lehkých obvodových
plášťů a dřevěných a kovových konstrukcí.

211 8,- ,450,70 Kč/ks ,915 Eur/ks147 5
cena pro Slovensko

kartuše 300 ml / 12 ks v kartonu

PU108 PUR lepidlo Multi
a chemické kotvy v akci

D131Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Lepí dřevo ve stovkách kombinacích

Vodotěsný a neviditelný spoj

Rychlá a snadná práce

Extrémní pevnost

1 dóza 108 8 lepidel v kartušíchPU =

cena pro Česko

=

-30%

-30%

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

cena pro Slovenskocena pro Česko


