
FM355 nízkoexpanzní
perfekt pěna

Nízkoexpanzní PUR pěna s inovovanou

chemickou recepturou s vysokou vydat-

ností, minimálním smrštěním a aplikova-

telností po celý rok.

FM355 je ideální pro utěsnění připojovací

spáry oken a dveří a utěsnění spár, otvoru

a prostupu. Produkt slouží jako tepelný a

zvukový izolační materiál a je též vhodný

pro lepení.

� Aplikace od -10 °C do +35 °C

Přednosti:
• velmi nízká expanze

• vydatnost až 17 m ve spáře 3x7 cm
s aplikační pistolí 255AA

• výborná rozměrová stabilita

• excelentní struktura pěny

F 350M nízkoexpanzní
perfekt pěna

Nízkoexpanzní 1–komponentní pistolová

PUR pěna s vysokou vydatností a s mini-

málním smrštěním po vytvrzení.

� Aplikace od -10 °C do +35 °C

Přednosti:
� vydatnost až 19 m ve spáře

3x7 cm s aplikační pistolí AA255
� minimální postexpanze

� excelentní přilnavost na většinu

povrchů

� řezatelná po cca 45 minutách

FM343 pěna MAXX
nízkoexpanzní

LD 703 Malířský
akrylový tmel

pro Česko pro Slovensko

250,- Kč/ks 10,000 Eur/ks

OT130 chemická kotva, 300 ml,
karton 12 ks

OT130 Chemická kotva
s vysokým výkonem

LD 712 0> LD 7 2
ylový interiérový tmelAkr

illbruck OT130 je dvoukompo-

nentní vinylesterová pryskyřice bez

styrenu. Je speciálně vyvinuta pro

kotvení s vysokou únosností závi-

tových tyčí, svorníků a beto-

nářských výztuží. Kotvení je vhod-

né do betonu a dalších běžných

stavebních materiálů.

Aplikační teplota do - 10°C

postupné označení
dóz piktogramem

Doba, kdy se pěna dělila na pistolovou a trubičkovou je pryč!
Tremco illbruck přichází jen s jednou verzí dózy, na kterou lze
pohodlně nasadit pistoli i trubičku. Volba aplikace je čistě na
kupujícím.

1 ventil = 2 možnosti

Aplikační trubička

AA210 Aplikační trubička - 6ks 1 sada 68,00 2,720 C � N

Cena Kč
pro Česko

název
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks /
karton

Mj

Aplikace: kotvení v plných nebo

děrovaných materiálech.

Rozsah zatížení: 0,3 kN - 202,0 kN

� velmi univerzální použití díky důkladnému

otestování

� schválená pro trhlinový beton (M12 až M30)

a netrhlinový beton (M8 až M30)

� schválená pro upevnění betonářské výztuže

o průměru 8 až 32 mm

� schválená pro plné cihly i děrované tvárnice

� schválená pro aplikace ve vlhkém prostředí (M8-

M16)

� aplikační teplota od -10 °C až +40 °C
� teplotní odolnost po vytvrzení -40 °C až +120 °C

� bez styrénu (minimální zápach při aplikaci)

objem
(ml)

balení ks
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

280 12 GHS07 ks 290.00 11.600 C � N

nahrazuje „chemickou kotvu 300"VMU
uvedenou v Katalogu 2013/14 na str. 216
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nejnovější výkonná chemická malta od . Malta bylaMKT

testována dle , aETAG ETAG ETAG001 001-5 029

Chemická kotva VMU plus 280

pro Česko

pro Česko pro Česko

pro Českopro Slovensko

pro Slovensko pro Slovensko

pro Slovensko

133,- Kč/ks

118,- Kč/ks 129,- Kč/ks

39,70 Kč/ks5,300 Eur/ks

4,720 Eur/ks 5,150 Eur/ks

1,590 Eur/ks

FM 343 pěna MAXX nízkoexpanzní
850 ml, karton 12 ks

LD 703 Malířský akrylátový tmel - bílý
kartuše 310 ml, karton 20 ks

Dlouhodobě vyzkoušený a velmi oblíbený

model polyuretanové pěny, 343 je cha-FM

rakteristická zejména svou skvělou struk-

turou po vytvrzení i při aplikaci za nízkých

teplot. Unikátní polyuretanová pěna vyvi-

nutá s důrazem na maximální rozměrovou

stabilitu, minimální smrštění a postexpanzi.

Pěna je vhodná pro celoroční využití.

� Aplikace od -10 °C do +35 °C

Přednosti:
• velmi nízká expanze

• vydatnost 16,3 m ve spáře 3x7 cm
s aplikační pistolí 255AA

• maximální rozměrová stabilita

• řezatelná po 30 minutách

• povrchově nelepivá po 10 minutách

Nový typ uzávěrů na všech
pěnách, ceny se nemění

NOVINKA
NOVINKA

PUR pěny, kotvy illbruck

Kvalitní tmel pro utěsnění styčných

spár s minimální možností pohybu.

Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu,

kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný

pro aplikaci do dilatačních spár a do

exteriéru.

Aplikační teplota od +5 do 40°C
Přednosti:
� skvělá zpracovatelnost

� přetíratelný

� přilne i na vlhké povrchy

� malé smrštění po vytvrzení

změna názvuzměna názvu

Velmi dobře přetíratelný arylový

tmel pro utěsnění spár s nízkou

možností pohybu. Vhodný do

spár a trhlin v pórobetonu,

kameni, omítce, dřevu atd.

Nevhodný pro aplikace do

exteriéru.

� Aplikace od +5°C do +40°C

Přednosti:
• dovolená přetvořitelnost 15%

• přilne na většinu porézních

podkladů

• přetíratelný a omítatelný

• nízké smrštění po vytvrzení
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FM350 perfekt pěna, 880 ml,
karton 12 ks

FM355 perfekt pěna, 880 ml,
karton 12 ks

pro Česko pro Slovensko

33,90 Kč/ks 1,360 Eur/ks

LD 702 akrylový interiérový tmel
bílá, šedá / karton 20 ks
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Snížení Katalogové ceny o 6% Snížení Katalogové ceny o 4%


