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Výpis z OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 26645 Firma je zapísana v OR OS Žilina vložka 16381/L

Výběr ze stavební chemieVýběr ze stavební chemie

TEKAFIX HT
lepení s vysokou počáteční přilnavostí

TEKAPUR celoroční pěna
(All Season)

TEKAPUR nízkoexpanzní pěna
(Low Expansion)

TEKAPUR nízkoexpanzní pěna zimní
(Low Expansion Winter)

-30%

-30%

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Možno použít při
teplotách do -10°C. Neskapává, lze použít při práci nad hlavou.
Neobsahuje rozpouštědla a styren. Vytváří vodovzdornou bariéru.
Tuhne pod vodou. Vysoká chemická odolnost.

Aplikační teplota -10 až +35 Co

TEKAFIX VE 2 - 300 ml chem. kotva vinylester / 12 ks v kartonu

-10°C

TEKAFIKS VE2 - chemická kotva
vinylester

TEKAPUR nízkoexpanzní pěna pistol. 750 ml / 12 ks v kartonu

TEKAPUR nízkoexp. pěna zimní pistol. 750 ml / 12 ks v kartonu

� objem dózy: 800 ml
� aplikační teplota: -10°C až + 25°C
� nelepivost: po cca 5-10 min
� čas řezání: 20 - 25 minut
� doba vytvrzení: 1,5 - 5 hodin
� teplotní odolnost: -40°C do +90°C
� vydatnost: 48-52 l * 800 ml

-10°C

-10°C

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

Pěna má vynikající přilnavost na většinu
stavebních materiálů, jako jsou beton,
omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník a jiné
kovy, vyjma polyethylenu, silikonu a
teflonu. Výhodou této pěny je celoroční
použití.
Aplikace je možná při teplotách do -10°C

NEOBYČEJNÁ PŘILNAVOST KE VŠEM MATERIÁLŮM

PRŮHLEDNÉ ELASTICKÉ LEPIDLO

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJPEVNĚJŠÍ
� okamžitá počáteční přilnavost (2s*)
� velmi vysoká konečná pevnost pro upevňování a spojování(430kg / 10cm2)

různorodých i těžkých materiálů

� pro lepení těžkých materiálů i bez dodatečné mechanické fixace

� pro elastické spojování součástí vystavených vibracím

� tvrdost : 65±5 ShA

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +40ºC

� pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů a vytváření neviditelných
spojů

� pro elastické spojování součástí vystavených vibracím

� pro neviditelné spoje skla a dalších průhledných materiálů

� tvrdost : 30-35 ShA

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +30ºC

Superkvalitní lepidla MS Polymery

-30%

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

123,- ,10 Kč/ks86 4,920 444 EUR/ks3,

Lepidlo Fi-X TOTAL GRIP 290 ml / bílá / 12 ks v kartonu

Lepidlo Fi-X FAST 290 ml / bílá /& EXTREME 12 ks v kartonu

� pro upevňování, lepení a spojování různých konstrukčních materiálů

� pro elastické spojování součástí vystavených vibracím

� pro dilatační spáry

� tvrdost : 40-45 ShA

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +40ºC

-30%

, bez možnosti další slevypevná cena

Lepidlo Fi-X 290 mlTRANSPARENT POWER / 12 ks v kartonu

� nelepivost: po cca 7 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: 40 - 45 l *

� aplikace: do - 10°C
� nelepivost: po 5 až 10 min
� řezatelnost: po cca 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl.odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: 40 - 45 l *

� velmi nízká expanze
� precizní aplikace

(ekonomický efekt)
� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti
� aplikace: od + 5°C

� velmi nízká expanze
� precizní aplikace

(ekonomický efekt)
� dobré zvukově a tepelně

izolační vlastnosti

od 600 Kč 2-1 %

od 3000 Kč -17%

od 24 Eur -15%

od 120 Eur -20%
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od 9000 Kč -22% od 360 Eur -25%

ceny bez DPH, v Kč pro Česko / Eur pro Slovensko více dle Podmínek dodávek,

, bez možnosti další slevypevná cena

, bez možnosti další slevypevná cena

nosnost: 350 kg/10 cm2

platnost od 27.1. do 2.3.2018 / akce do změny či vyprodání

134,- ,80 Kč/ks93 5,360 752 EUR/ks3,

TEKAPUR celoroční pěna pistol. 800 ml / 12 ks v kartonu

* Při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

4,760 EUR/ks

126,- ,20 Kč/ks88 5,040 528 EUR/ks3,

146,- ,20 Kč/ks102 5,840 088 EUR/ks4,

176,- ,20 Kč/ks123 7,040 928 EUR/ks4,

210,- Kč/ks147 8,400 880 EUR/ks5,119 Kč/ks,-

TEKAFIX HT 290 ml / 12 ks v kartonu

� silné víceúčelové lepidlo na bázi MS polymerů

� vysoká lepicí počáteční pevnost a výborná přilnavost

� nahrazuje mechanickou fixaci a je ideálním řešením

pro lepení těžších materiálů

� vhodný na lepení spojů vystavených vibracím

� vhodný i pro lepení pod vodou

� teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC

� aplikační teplota: od +5ºC do +30ºC

137,- ,90 Kč/ks95 5,500 850 EUR/ks3,
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