
Ukázka průmyslové aplikace nanášení

PUR lepidla pístovým čerpadlem.

ISOLEMFI 50132B

ISOLEMFI
50132B

6 kg

ISOLEMFI
50132B

220 kg

K159�

Roztok Emfinet L0046A (Mesamoll) 5kg

je určen ke konzervaci, čištění a proplachování

zásobníků, míchacích zařízení, trubek a hadic

obsahujících zbytky jednosložkových polyuretanových

lepidel tuhnoucích vzdušnou vlhkostí. Obecně ke

konzervaci technologií pro nanášení jednosložkových

polyuretanových lepidlo.

� složení: alkylsufan kyselého fenolu

� vzhled: olejovitá kapalina

� barva: sv. žlutá, transp.

� zápach: velmi slabý

� viskozita: cca 120mPa.s při 20°C

� hustota při 20°C: 1,05 +/- 0,02
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Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

ISOLEMFI 53104 K (3104/11)
ISOLEMFI 53104 M (3104/13)
ISOLEMFI 53104 N (3104/14)

� jednosložková expanzní polyuretanová
lepidla s plnivy tuhnoucí vzdušnou vlhkostí

� pro lepení tvrdých PUR pěn a polystyrenu

� pro výrobu sendvičových panelů pro
karavany, technické podlahy, interiérové
příčky, konstrukční prvky…

� Teplotní odolnost: -40 až +100°C
� ISOLEMFI 53104 K (3104/11)

otevřený čas při 20°C: 60 min

konečná pevnost při 20°C: 24 hod

� ISOLEMFI 53104 M (3104/13)

otevřený čas při 20°C: 20 min

konečná pevnost při 20°C: 24 - 48 hod

� ISOLEMFI 53104 N (3104/14)

otevřený čas při 20°C: 7 min

konečná pevnost při 20°C: 12 hod

Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu nebezpečných látek (podle normy

MACT), s vysokou počáteční silou, vysokou lepivostí a zvýšenou tepelnou odol-

ností do 100 °C. Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a auto-

mobilový průmysl. Vhodné například k lepení fólií a laminování plošných

materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek, textilií, pěnových materiálů,

koženky a kůže. Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových

materiálů.

HF - kontaktní lepidlo odolné vysokým teplotám

� vysoká počáteční pevnost spoje

� dotepelná odolnost 100 °C

� odolné proti vod a vlhkostiě

� ě ěrychlé odv trání rozpoušt del

� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray: 5,34 m2

- kanystr: 260 m2

- barva: transparentní

- kanystr

Univerzální rychleschnoucí nechlorované kontaktní lepidlo s vysokou počáteční

silou, vysokou lepivostí a prodlouženou otevřenou dobou.

Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský průmysl a čalounické

aplikace. Vhodné například k lepení plošných materiálů na bázi dřeva,

sklolaminátových desek, textilií, všech druhů pěnových materiálů včetně molitanu,

koženky a kůže.  Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových

materiálů.

QDA - rychleschnoucí univerzální lepidlo

Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám.

Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový

průmysl. Vhodné pro lepení dekorativních laminátů na dřevotřísku a na další

materiály - dýhu, sklo, korek, čalounění, zrcadla atd.

HM - vysoce pevnostní lepidlo odolné vysokým teplotám

� vodovzdorné

� rychlá lepivost

� pevné spoje

� teplotní odolnost 93°C

� obsahuje dichlórmetan

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray: 7,36 m2

- kanystr 286 m2:

- barva: transparentní

červená

cena bez příslušenství  (hadice, pistole)

� velmi rychlé zasychání

� řdlouhá otev ená doba

� vysoká pevnost spoje

� ěodolné proti vod a vlhkosti

� neobsahuje chlorovaná

ěrozpoušt dla

� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g

sušiny/m2

- spray: 4,18 m2

- kanystr 167 m2:

- barva: transparentní

Stříkací lepidla
nanášena stříkáním bez elektriky bez kompresoru

barva balení
bal
ks

skl.
měs

znak nebezp. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

červená 6kg 1 6 GHS07, GHS08 ks 1 840,00 73,500 C �

červená 30 kg 1 6 GHS07, GHS09 ks 7 800,00 312,000 C �

červená 60 kg 1 6 GHS07, GHS10 ks 13 370,00 535,000 C �

červená 220 kg 1 6 GHS07, GHS11 ks 41 890,00 1 676,000 C �

barva balení
bal
ks

skl.
měs

znak nebezp. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

béžová 8 kg 1 9 GHS02, GHS07, GHS08 ks 1 300,00 52,000 C � -17%

béžová 40 kg 1 9 GHS02, GHS07, GHS08 ks 6 120,00 245,000 C � -20%

barva balení
bal
ks

skl.
měs

znak nebezp. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

nažloutlá kapalina 5kg 1 ks 1 190,00 47,600 C �

Značkové tmely a lepidla
EMFIMASTIC - pro průmysl

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak nebezp. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,425 spray 12 18 GHS02, GHS07, GHS09 ks 206,00 8,250 C �

13,61 kanystr 1 18 GHS02, GHS07, GHS09 ks 5 970,00 239,000 C �

HF

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak nebezp. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,425 spray 12 18 GHS02, GHS08 ks 245,00 9,800 C �

17,24 kanystr 1 18 GHS02, GHS08 ks 6 610,00 264,000 C �

HM

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak nebezp. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,34 spray 12 18 GHS02, GHS07, GHS09 ks 227,00 9,100 C �

13,61 kanystr 1 18 GHS02, GHS07, GHS09 ks 5 280,00 211,000 C �

QDA

ZAVEDENO

2014ZAVEDENO

2014

ZAVEDENO

2014ZAVEDENO

2014

� jednosložkové PU expanzní lepidlo bez plniv tuhnoucí vzdušnou vlhkostí

� pro lepení tvrdých polyuretanových pěn, expandovaného a extrudováného

polystyrenu.

� otevřený čas při 20°C: čas v lisu při 20°C:15 min 35 min

Aktualizujeme
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z Katalogu 2013/14


