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MAMUT GLUE MULTI Lepidlo JUMBOFIX

TEKAFIX HT lepidlo

Emfimastic HIGH POWER

MAMUT GLUE - HIGH TACK

MAMUT GLUE - CRYSTAL

MAMUT GLUE - TOTAL

Mnohostranné vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymerů s mož-

ností tmelení. Zaručuje vysoce odolný a pružný spoj.

� Lepení a tmelení v jednom pracovním kroku
� Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
�Možnost lepení i pod vodou

Použití:
� Lepení zrcadel, podlahových lišt, schodnic, parapetů apod.

� Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PVC, betonu,

keramiky, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.

� Tmelení v oblasti průmyslu (autovýroba, železnice, letecká výroba)

konstrukční tmelení, dekorace, apod.

� Do interiéru i exteriéru

� Na savé i nesavé podklady

Jednosložkové ekologické lepidlo (modifikovaný MS polymer) bez

silikonu, isokyanátu, rozpouštědel. V průběhu vytvrzování

(vzdušnou vlhkostí) bez zápachu, odolává UV záření,

rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, plísním. Je přetíratelný

nejen po vytvrzení, ale již v čerstvém stavu. Lepidlo se vyznačuje

vynikající počáteční přídržností a výrazně snižuje potřebu zajištění

a pomocné fixace – především u stropních a vertikálních aplikací.

Výborná přilnavost k široké škále materiálů, dřevo, omítka, zdivo,

plasty (doporučujeme odzkoušet), smalty, zrcadla, sádrokarton,

polykarbonáty obecně, PVC, sklo apod. Nevhodné pro lepení

teflonu, polyetylenu, polypropylenu.

Tekafix HT je silné víceúčelové lepidlo s vysokou lepicí pevností

a výbornou přilnavostí. Nahrazuje mechanickou fixaci a je ideálním

řešením pro lepení těžších materiálů.

� Nová receptura umožňující aplikaci i pod vodou!

Hmota je chemicky neutrální a bez zápachu. Neobsahuje

rozpouštědla, isokyanáty ani silikony.

Snadno se vytlačí i při nízkých teplotách. Má vynikající mechanické

vlastnosti a vysokou pevnost spoje. Výborně přilne na většinu

materiálů, jako jsou beton, cihla, dřevo, hliník, železo, nerez, měď,

keramika a různé druhy plastů. Ve vertikální spáře nestéka.

Jednosložkový trvale pružný tmel na bázi hybridních polymerů

s vysokou počáteční pevnosti spoje. Neobsahuje izokyanáty.

Reakci se vzdušnou vlhkostí obsaženou v lepených materiálech

vznikne trvale pružný a odolný spoj s vynikající adhezí na

většinu materiálů.

Vykazuje vynikající výsledky při lepení materiálů jako například

keramika, beton, kámen, dřevo, sklo, PVC, hliník a kovy

obecně, polystyren, polyester.

Moderní lepidlo na bázi MS polymerů vhodné všude tam, kde je

vyžadováno (průhledného) spoje. Univerzálnítransparentního
lepidlo je vhodné pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je

nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC,

EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt,

keramika aj. Lepidlo je trvale pružné, vodě, neobsahuje rozpouštědla.

Je vysoce kvalitní, profesionální a univerzální lepidlo na bázi MS

polymerů, které vykazuje extrémně vysokou pevnost v tahu a vyso-

kou konečnou přídržnosti. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti,

vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční přídržností.

Přilepí i těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace

lepeného spoje. Lepidlo Mamut nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení

přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresívní k

podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.
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Ověřte si
kvalitu EMFI

5 mindoba zpracování:
: +5 až +40°Caplikační teplota
: -40 až +100°C krátkodobě +160°Cteplotní odolnost

cca 10 mindoba zpracování:
: +5 až +40°C : -40 až +90°Caplikační teplota teplotní odolnost

cca 10 - 15 mindoba zpracování:
: +5 až +40°C : -40 až +95°Caplikační teplota teplotní odolnost

cca 10 mindoba zpracování:
: +5 až +40°C : -40 až +90°Caplikační teplota teplotní odolnost

5 - 10 mindoba zpracování:
: +5 až +40°Caplikační teplota
: -40 až +90°Cteplotní odolnost

cca 11 mindoba zpracování:
: +5 až +30°C : -40 až +90 °Caplikační teplota teplotní odolnost

10 - 30 mindoba zpracování:
: +15 až +35 °Caplikační teplota
: -40 až +100 °Cteplotní odolnost

NOVINKA
NOVINKA

10
.1

0
. 1

5

173 6,- Kč/ks ,900 €/ks
139 5,- Kč/ks ,550 €/ks

137 5,- ,5095,90 Kč/ks 3,850 €/ks

139 5,- Kč/ks ,520 €/ks

149 5,- Kč/ks ,950 €/ks

173 6,- Kč/ks ,900 €/ks

179 7,- Kč/ks ,150 €/ks

kartuše 290 ml, barva bílá, karton 12 ks
kartuše 290 ml, barva slonovina, karton 12 ks

kartuše 290 ml, barva bílá, karton 12 ks

kartuše 290 ml, barva bílá, karton 25 ks

kartuše 290 ml, barva bílá, karton 12 ks

kartuše 290 ml, transparentní, karton 12 ks

kartuše 290 ml, barva bílá, karton 12 ks

, bez možnosti další slevypevná cena

-30%
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