
Představujeme nové balení
stavební chemie MASTERsil

těsnění motorů, převodovek, rozvodovek,
čerpadel, kotlů, pecí, komínů
� 100 neutrální silikon%
� odolává UV záření
� nenarušuje kovy, nesmrští se
� krátkodobá teplotní odolnost až +305°C

MOTOROVÝ SILIKON

pro Česko

61,50 Kč/ks
pro Slovensko

2,460 Eur/ks

objem: barva: balení:80 ml červená 12 ks

� hrubý tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti

� tmelení středních a větších nerovností (2 - 5 mm)

� vhodný na kov, litinu, tvrdé dřevo, beton a laminát

� tuží se červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)

� doba zpracování do 10 min, broušení za 1 - 2 hodiny

� barva: světle šedá

Polykar NOVÝ RAPID

1-2 hod

23°C

P80-120

P180-240

100:2 10 min

23°C

� speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky

pro tmelení všech druhů dřeva

� možnost aplikace mořidel, lze použít nátěrové systémy lazury

� dobře brousitelný při zachování pružnosti (nutné z důvodu

objemové nestálosti materiálu ze dřeva), nepropadá se

� tužení bílým tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)

� doba zpracování do 6 min, broušení za 30 min

� pro přizpůsobení barvy tmelu výrobce doporučuje

pigmentovací pasty (olejové umělecké barvy KOH-I-NOOR),

které jsou běžně dostupné na trhu

� barva: světle hnědá (transparentní)

Polykar DŘEVO

30 min

23°C

P80-120

100:2 6 min

23°C

Pohlcovač vlhkosti Bison Air Max 450g komplet
Je určen pro místnosti a prostory do 45 m - pro vysoušení komor, kuchyní,3

sanitárních prostor, obytných vozů apod. Granulát pohlcovače vlhkosti ze vzduchu
absorbuje nadbytečnou vlhkost do hranice normálu, což je 50 - 60 %.
Krystalky se nasáváním vlhkosti postupně rozpouští. Pohlcená vlhkost je odváděna
do nádobky a patentovaný uzávěr ji už nepropustí zpět. Pohlcovač tak zamezuje
vzniku plísní, skvrn a korozí. Pracuje po celý rok, je hospodárný a dá se znovu
naplnit.

Změna v označení, složení a dávkování
u katalyzátorů pro speciální dvousložkové
silikonové kaučuky

NOVÝ
LUKOPREN

KATALYZÁTOR N

NOVÝ
LUKOPREN

KATALYZÁTOR N

Pozor! Dochází ke změně značení
u katalyzátorů a změnám v dávkování.
Čtěte pozorně etiketu a příbalový leták.

těsnění v koupelnách, kuchyních, WC,
myčkách
� 100 acetátový silikon s fungicidem%
� výborně drží na neporézních podkladech
� odolává UV záření
� nevhodný pro barevné kovy, mramor, PE a PP

SANITÁRNÍ SILIKON

pro Česko

49,60 Kč/ks
pro Slovensko

1,980 Eur/ks

objem: barva: balení:80 ml bílá 12 ks

LEPIDLO JUMBO
určeno pro průžné lepení a spárování, ve sta-
vebnictví, lepení panelů, obkladů, zcrcadel,
používá se ve vzduchotechnice a v automo-
bilovém průmyslu
� modifik. MS polymer, vysoká počáteční pevnost
� tvrdost 60 ShA, vysoká odolnost proti plísním

pro Česko

63,50 Kč/ks
pro Slovensko

2,540 Eur/ks

objem: barva: balení:80 ml transp. 12 ks

SILIKONOVÁ VAZELÍNA
pro absolutně čisté promazání stáčecích
ventilů, šoupat, vodovodních baterií apod...
� silikonová pasta
� má vodoodpudivé účinky, je vhodná pro ochranu

venkovních elektroizolací, brání korozi, chrání
před agresivním chem. prostředím
� atest pro styk s pitnou vodou

pro Česko

81,00 Kč/ks
pro Slovensko

3,240 Eur/ks

objem: barva: balení:80 ml transp. 12 ks

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014
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ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014

Pozor! K balení je dodáván nový
.Lukopren Katalyzátor N

Dávkování katalyzátoru do pasty
Lukopren N 1522 je nyní

.2,0 - 2,5 % hmot
Pozornì proètìte technický list.

TOPEKOR - ochrání vaše ústřední topení
� vysoce účinný prostředek pro likvidaci anorganických

a organických usazenin
� pouze pro vodní systémy, ne pro glykolové

(snáší se s glykoly ve vodních nezámrzných systémech)
� zabraňuje vnitřní korozi uzavřených systémů ústředního topení,

lze použít v oběhových systémech, kde je možnost vzniku
vodního kamene nebo koroze

� obsah obalu zaručuje dokonalou ochranu systému
s objemem do 400 litrů vod v průběhu minimálně 2 let

� odstraněním vodního kamene se podstatně zlepšuje tepelná
účinnost systému a omezením koroze se prodlužuje životnost

0,2 10 GHS07 ks 87,00 3,480 D � +4%

0,5 10 GHS07 ks 113,00 4,520 D � +4%

2 3 GHS07 ks 354,00 14,200 D � +4%

znak nebezp. Mj
obsah

kg
Mj/kart.

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

EAN

0,15 10 GHS07 ks 79,50 3,180 D � +4%

0,5 10 GHS07 ks 144,00 5,750 D � +4%

1,5 3 GHS07 ks 400,00 16,000 D � +4%

4 1 GHS07 ks 895,00 35,800 D � +4%

obsah
kg

Mj/kart. znak nebezp.
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EANMj

obsah Mj/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,5 litr 10 ks 77,00 3,080 D � +4%

10l 1 ks 1 080,00 43,200 D � +4%

, bez možnosti další slevyAirmax náplň 2+1 pevná cena

název obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Pohlcovač AIRMAX komplet 450g 6 24 GHS07 ks 159,00 6,350 D �

Pohlcovač AIRMAX náplň - normální 450g 12 24 GHS07 ks 68,00 2,720 D �

Pohlcovač AIRMAX náplň - levandule 450g 12 24 GHS07 ks 75,00 3,000 D �

Pohlcovač AIRMAX náplň - 2+1 zdarma 1350g 6 24 GHS07 sada 204,00 8,150 D �

Pohlcovač AIRMAX náplň - 2+1 zdarma 1350g 6 24 GHS07 sada 137,00 5,460 D � -33%

-33%

Aktualizujeme, upozorňujeme
- nový design produktů Polykar od firmy BKP

- nové balení stavební chemie MasterSil

41

10
.1

0
. 1

5

Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12
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