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Ochranný profil MIRELON - U5, cívka 450m

Lepení autoskel express za 2 hod.

Polyuretanový tmel EXPRES "65" ShA
Nahrazuje PU tmel „60".

K101�

� vzhled: thixotropní pasta
� barva: černá
� hustota při 20°C: 1,23 +/-0,02
� doporučená aplikační teplota: 5 – 35 °C
� vytvoření povrchové kůry: při 23 °C a 50% R.V.: 25 – 40 min
� rychlost vytvrzování při 23 °C a 50% R.V.:

více než 3,5 mm/24 hodin
� tvrdost ShoreA (interní metodika IT20 po ISO868– 3 sec.):

60 - 65
� pevnost ve střihu (5 hod): více než 130 psi (více než 0,9MPa)
� pevnost ve střihu (7 dní): více než 500 psi (více než 3,5MPa)

Jednosložkový polyuretanový vysokomodulový lepicí tmel

vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Je určený k lepení čelních

i bočních skel dopravních prostředků včetně skel

s airbagy. Kromě lepení autoskel je tmel vhodný pro další

aplikace lepení nesavých materiálů ve strojírenském,
automobilovém a stavebním průmyslu.

splňuje crash testy se dvěma airbagy podle standardu FMVSS 212

2 hodiny po aplikaci při 23°C a 50% R.V.

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

Ochranné profily z pěnového polyetylenu chránící
zboží proti mechanickému poškození. Vynikající
trvalá ochrana před nárazy při přepravě,
manipulaci a skladování.
Použití: k ochraně zejména skleněných nebo plastových tabulí
v nábytkářském, sklářském, strojírenském, elektronickém
a automobilovém průmyslu

Vlastnosti: zabraňují poškození zboží a materiálu, chrání proti
nárazu, lehké a zároveň trvanlivé a odolné, přizpůsobí se
jakémukoliv tvaru výrobku, možnost opakovaného použití

Technická data: barva: hustota:šedá, 30 – 35 kg/m³

rozšíření nabídky ochranných profilů MIRELON

Příslušenství (aktivátory, ubrousky a primery)

název A mm B mm
tloušťka

mm
balení m Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

U 5 5-8 38-42 11-18
450 m cívka

Ø106 x šíře 65 cm
m 9,70 0,388 C N

B

A

NITTO 3104H5  - samolepicí polyetylenová fólie

3103 H - LPDE samolepicí ochranná fólie tl. 0,1 mm

+16%

+10%

+6%

+3%

+3%

K 09�

K 09�

K52-54

D33

K188-189

�

�

�

Flexibilní kartáčky (samolepicí i do drážky)
Linear / Schlegel pro posuvné aplikace

PURENIT profily

Kování ROSTEX

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

EMFIMASTIC MS KRYSTAL hybridní tmel

-10%

177 7,- ,100,30 Kč/ks ,390 Eur/ks159 6

177 7,- ,100,20 Kč/ks ,260 Eur/ks106 4

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

D36�

Emfimastic MS Krystal, 290 ml, transparentní

Platí pouze pro šarži s expirací do 7.4.2017.

Akce platí jen do vyprodání zásob!

jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi hybridních polymerů.
Neobsahuje isokyanáty. Reakcí se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí
obsaženou v lepených materiálech vznikne trvale pružný a odolný
spoj s vynikající adhezí na většinu materiálů.

Obecné použití:

Emfimastic MS krystal (H60) je vhodný pro lepení nejrůznějších materiálů při
výrobě dopravních prostředků, chladicích návěsů, lodí, vagónů, autobusů,
chladicích, klimatizačních a ventilačních jednotek včetně jejich rozvodů,

sendvičových panelů a jiných průmyslových aplikací. Vyšší přilnavost na

plasty, úplná UV odolnost  a stálobarevnost.

KOVÁNÍ:

BOLZANO +12%

FERARA +7%

VERONA +21%

štíty kruhové + 02 %

MANDELO +10%

LIVORNO +22%

štíty čtverc. +25%

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

-40%

Název barva
objem

ml
bal. ks

skl.
měs

znak nebezp. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1000 GHS02, GHS07 ks 17,60 0,705 C N

250 12 GHS02, GHS05, GHS07 ks 334,00 13,400 C N

Primer 34024A černá 10 12 GHS02, GHS07, GHS08 ks 53,00 2,120 C N

Primer 34024A černá 30 12 GHS02, GHS05, GHS07 ks 120,00 4,800 C N

Aktivátor 34034A - ubrousky 2x

Aktivátor 34034A

až

-30%

video

video

EMFIMASTIC NYNÍ
36%AŽ S SLEVOU

S ŘÍKACÍ LEPIDLAT
AŽ S 30% SLEVOU

S ŘÍKACÍ LEPIDLAT
AŽ S 40% SLEVOU

PODLAHY
až

-40%
až

-36%

objem bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml 12 12 GHS08 ks 141,00 5,650 C N

- aktuální ceny sledujte na www.okentes.cz (sk) -
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