
STŘÍKACÍ LEPIDLA NA PODLAHY A STĚNY

aktualizujeme nabídku stříkacích lepidel z Dodatku 10. 10. 2015 ze str. 46-47

VYSOCE VÝKONNÉ KONTAKTNÍ
PODLAHOVÉ LEPIDLO

KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ
LEPIDLO NA PRYŽOVÉ MATERIÁLY
A MARMOLEUM
� Lepidlo určené pro lepení pryžových

podlahových krytin (včetně marmolea)
k nejrůznějším podkladům v podlahářském
a stavebním průmyslu. Rovněž použitelné
pro aplikace lepení na zeď.

� rychleschnoucí kontaktní lepidlo
s dlouhým otevřeným časem a dobrou tepelnou
odolností. Okamžitý trvalý spoj může být dosažen
oboustrannou aplikací na většinu podkladů.

� vhodné pro podklady včetně samonive-
lačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu
a stávajících pružných a plovoucích podlah

� nehořlavé lepidlo s hořlavým
hnacím plynem

� teplotní odolnost: do 115°C

� barva: transparent

vydatnost:

spray: 7m2

kanystr: 150m2

Gekko G52

Gekko G53

� Univerzální kontaktní lepidlo na bázi SBR
kaučuku plněné CO-REZ technologií nabízí
vyšší pokrytí a nižší hmotnost kanystru".

� Díky technologie CO-REZ lze dosáhnout
až o 15% více pokryté plochy při stejném
množství lepidla než u ostatních
kontaktních lepidel.

� vhodné pro podklady včetně samonive-
lačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu
a stávajících pružných
a plovoucích podlah

� nehořlavé lepidlo s hořlavým
hnacím plynem

� teplotní odolnost: do 105°C

� barva: transparent

vydatnost:

spray: 10m2

kanystr: 200m2

LEPIDLO PRO FIXACI KOBERCOVÝCH
–ČTVERCŮ BEZ DICHLÓRMETANUGekko G57

� Lepidlo umožňuje vytvořit trvale lepivý
spoj, který fixuje kobercové díly,
ale dovoluje opětovné a opakovatelné rozlepení.

� rychleschnoucí lepidlo s dlouhým otevřeným
časem

� výborná přilnavost ke všem typům koberců

� vhodné pro podklady včetně samonivelačních
hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících
pružných a plovoucích podlah

� nehořlavé lepidlo na bázi SBR kaučuku
s hořlavým hnacím plynem

� velmi rychlá aplikace

� barva: transparent

vydatnost:

spray: 7m2

kanystr: 500m2

Jedinečný, zcela mobilní, plně vybavený kanystrový systém dovoluje pohodlnou aplikaci ve stoje. Tím se šetří zdraví pracovníků, zkracuje pracovní čas a zvyšuje
efektivita, což vede ke zvýšení ziskovosti…Všestranné použití, přenosný systém bez vnějšího zdroje energie, snadné ovládání a kontrola aplikace z něj dělá
jedničku na trhu.

PODLAHY

PODLAHY

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO FIXACI
KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ

� Nehořlavé lepidlo na vodní bázi, s trvalou
lepivostí, určené pro dostatečnou fixaci
koberců s možností jejich jednoduchého
opětovného odstranění.

� rychleschnoucí lepidlo s dlouhým otevřeným
časem

� konzistence: sněhové vločky

� výborná přilnavost ke všem typům koberců

� vhodné na většinu běžných podkladů

� koberce mohou být položeny
i na nezaschlé lepidlo

� velmi rychlá aplikace, velká vydatnost

vydatnost:

kanystr: 800m2

Gekko G67

PODLAHY

PODLAHY

STĚNY

Ukázky aplikace

G57 - aplikace G57 G67 - aplikace G67
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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 355,00 213,00 14,200 8,520 C �

14,40 kanystr 1 18 ks 8 020,00 5 614,00 321,000 224,700 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

0,360 spray 12 18 ks 410,00 246,00 16,400 9,840 C �

17,00 kanystr 1 18 ks 11 110,00 7 777,00 444,000 310,800 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

0,440 spray 12 18 ks 366,00 219,60 14,600 8,760 C �

13,60 kanystr 1 18 ks 12 780,00 8 946,00 511,000 357,700 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

13,60 kanystr 1 18 ks 17 890,00 12 523,00 716,000 501,200 C �
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