
� rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou
tepelnou odolností

� pro lepení ohebných překlížek a MDF desek
nebo pevných sendvičových konstrukcí

� vhodné pro lepení různých materiálů k deskám
z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých plastů

� pro oboustrannou aplikaci
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� plněno CO-REZ technologií (více lepidla, méně plynu

– pokryje až o 25% více m  plochy)2

� celkový podíl pevných látek: 28% +/-2%
� teplotní odolnost: do 105°C

VÝKONNÉ LEPIDLO
S VELMI SILNOU PŘILNAVOSTÍL12

síťový
nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ
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desky

co-rezohebné
desky barva

transp.

*vydatnost:
spray: 10-14m2

kanystr: 176-210m2

STŘÍKACÍ LEPIDLA
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BEZ DICHLÓRMETANU
STŘÍKACÍKONTAKTNÍ LEPIDLO

PREMIUM - SÍŤOVÝ NÁSTŘIK
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKAL 61P

L20

síťový
nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ

TRUHLÁŘSTVÍ

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo s vysokou přilnavostí

� pro lepení laminátů a pro lepení k hutným
podkladovým materiálům

� vhodné pro lepení HPL laminátů, tvrdých plastů, vyztu-
žených plastů GRP a tkanin k různým podkladům,
včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných
deskových materiálů

� nedoporučuje se pro vinylové materiály,
ohebné plasty, polystyren, PE nebo PP.

� hořlavé lepidlo s nehořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28-30%
� teplotní odolnost: do 105°C

standardní
lamino

FRL
laminát

kov / hliník syntetická
kůže

plasty protipožární
třída 0

� prémiové kontaktní lepidlo splňující vysoké
nároky - doživotní garance

� pro lepení HPL laminátů a okrajů pracovních desek
k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky,
překlížky a dalších dřevěných deskových materiálů

� pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována okamžitá
lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost

� nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty,
polystyren, PE nebo PP

� protipožární třída 0 – odpovídá normě BS 6222
� celkový podíl pevných látek: 29-31%
� teplotní odolnost: do 115°C (SAFT do 128°C)

barva
oranž.

PRO VYSOKÉ TEPLOTY
KONTAKTNÍ LEPIDLOSTŘÍKACÍL17

síťový
nástřik

protipožární
třída 1

TRUHLÁŘSTVÍ

� výkonné kontaktní lepidlo
s vysokou tepelnou odolností

� pro dekorativní lamináty

� vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin
k různým podkladům, včetně MDF,
dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných materiálů

� protipožární třída 1 – odpovídá normě BS 6222
� pro oboustrannou aplikaci
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28-30%
� teplotní odolnost: do 120°C
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*vydatnost:
spray: 8-12m2

kanystr: 150-180m2

*vydatnost:
spray: 8-12m2

kanystr: 150-180m2

*vydatnost:
spray: 8m2

kanystr: 130-190m2
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UNIVERZÁLNÍ
KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLOL40
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lamino

dřevěné
desky

pěna kobercové
díly

koberec síťový
nástřik

� rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou
tepelnou odolností

� pro standardní laminátové aplikace

� vhodné pro lepení různých materiálů k deskám
z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých
plastů i pro lepení pěnových materiálů, tkanin, izolací
vzduchovodů

� nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty,
polystyren, PE nebo PP

� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28%
� teplotní odolnost: do 105°C

barva
transp.

*vydatnost:

spray: 8-12m
2

kanystr: 150-180m
2

KONTAKTNÍ LEPIDLO
S VYSOKÝM OBSAHEM SUŠINYL18

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny 38 - 42%

� vhodné pro lepení MDF, kovových desek
standardních laminátů a překližek

� speciálně navrženo pro náročné laminovací aplikace.
Vysoký obsah sušiny je ideální při lepení většiny
standardních laminátů, ABS hran a také tlustých
dekoračních povrchů.

� nástřik vzdálenost 10-20 cm kolmo k povrchu
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� otevřený čas 50 min
� teplotní odolnost: do 131°C

barva
transp.

*vydatnost:
spray: m2

kanystr: m2
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nástřik
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video

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,420 spray 12 18 ks 266,00 186,20 10,600 7,420 C �

14,40 kanystr 1 18 ks 7 060,00 282,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,360 spray 12 18 ks 271,00 189,70 10,800 7,560 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 7 270,00 5 089,00 291,000 203,700 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,390 spray 12 18 ks 302,00 211,40 12,100 8,470 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 7 530,00 301,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,390 spray 12 18 ks 261,00 182,70 10,400 7,280 C �

12,00 kanystr 1 18 ks 7 050,00 4 935,00 282,000 197,400 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,360 spray 12 18 ks 243,00 170,10 9,700 6,790 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 6 510,00 260,000 C �

obsah kg
bal
ks

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena Kč
po slevě

Cena EUR
pro Slovensko

Cena EUR
po slevě

EAN

0,360 spray 12 18 ks 330,00 231,00 13,200 9,240 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 8 470,00 5 929,00 339,000 237,300 C �

D157Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

� platnost od 17. 6. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/sk

aktualizujeme nabídku ze str.D42-D45 DODATKU z 10. 10. 2015


