
Bazénová chemie

komplexní, pomalu rozpustné tablety (200g),
určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu.
V každé tabletě je vedle vysoce účinného
chloračního prostředku obsažen i algicid,
vločkovač a stabilizátor chlóru, což dodává
tomuto výrobku mnohostranné účinky

MULTIPLEX TABLET

tekutý anorganický prostředek pro úpravu vody
v bazénu. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty
do vloček, které lze zachytit ve filtraci
nebo odsát vysavačem ze dna bazénu.

Křišťál

pH-
přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH)
bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu
pH 7 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno
nejlepší působení ostatních přípravků
pro ošetřování bazénové vody a tím
její zdravotní nezávadnost

je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové
vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny.
Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující
bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné
použít i pro počáteční chlorování
při napuštěni nebo pro pravidelnou
údržbu vody

CHLOR ŠOK
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-30%

-30%

-30%

cena pro Slovenskocena pro Česko

168,- Kč/ks 6,720 Eur/ks240,-

cena pro Slovenskocena pro Česko

83,30 Kč/ks 3,332 Eur/ks119,- 4,760

cena pro Slovenskocena pro Česko

144,90 Kč/ks 5,810 Eur/ks207,- 8,300

cena pro Slovenskocena pro Česko

84,- Kč/ks 3,360 Eur/ks120,-

TEKAPUR FIRESTOP ohnivzdorná PU pěna

� aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
� nelepivost: po cca 5 - 10 min
� řezatelnost: po cca 20 - 25 min
� vytvrzení: 1,5 - 5 hod
� tepl. odolnost: - 40 až + 90° C
� vydatnost: cca 40 - 45l

je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která
tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Doporučuje se použít
v případech, kde se vyžaduje zvýšená odolnost vůči ohni.
� výborně přilne na porézní a neporézní stavební materiály
� (dřevo, cihla, beton, omítka, plast, sklo, keramika, hliník, ocel...)
� nepřilne na silikon, teflon a polyethylen
� dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
� objemově stabilní  (max – 1%)
� vytvrzená pěna je nenasákavá (max 1% vody)
� neodolává UV záření
� pěna se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, izolování,

montáž a vestavování (elektroinstalace, rozvaděče, zárubně,
protipožární dveře, trezory, sádrokartonové konstrukce…), všude
tam, kde je zákonem určeno použití samozhášivých materiálů
kategorie B1 – veřejné prostory, kanceláře, hotely, nemocnice atd.

� Hořlavost (DIN 4102-1) - B1
� Hořlavost (EN 13501-1) - B-s1,d0, (EN 13501-2) - EI 240

PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM

cena pro Slovenskocena pro Česko

133,70 Kč/ks

130,90 Kč/ks

5,355 Eur/ks

5,250 Eur/ks

Pistol. 750 ml

Spray 750 ml

TEKADOM Firestop

TEKASIL Firestop

Jednosložková hmota na bázi akrylátové disperze. Používá se na těsnění
spár ve stavebnictví, kde je požadovaná ohniodolnost těsnicí hmoty.
V případě požáru zabraňuje šíření ohně, plynů, kouře a vody.

� neobsahuje rozpouštědla, materiál bez zdravotního rizika
� nestéká ve vertikálních spárách
� výborná přilnavost na porézní materiály přípustné dilatace až 15 %
� po vytvrzení odolný vůči vodě, chemikáliím, povětrnostním vlivům a stárnutí
� přetíratelný
� vhodný pro použití v interiéru
� používá se na těsnění spár a prasklin na stěnách, na podlaze, na spáry

u okenních rámů a dveřních zárubní, všude tam, kde se musí zabránit
nebezpečí šíření ohně. Vhodný při stavbě veřejných budov, apartmánů,
kancelářských prostorů, nemocnic apod.
� tvrdost: 30-40 ShA
� kvalita potvrzena zkouškou DIN 4102-1 -B1

cena pro Slovenskocena pro Česko

63,70 Kč/ks 2,548 Eur/ks
300 ml

bílá

-30%

-30%

-30%

D89Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Křištálová voda - požitek z koupání

před úpravou po úpravě

9,600

Profesionální řešení pasivní požární ochrany staveb

7,500

7,650191,-

187,-

cena pro Slovenskocena pro Česko

72,80 Kč/ks 2,912 Eur/ks
300 ml

bílá 4,160104,-

3,64091,-

Jednosložková neutrální silikonová hmota vhodná k těsnění spár, všude
tam, kde hrozí nebezpečí šíření ohně, kouře a jedovatých plynů.
� vynikající odolnost vůči ohni
� přilne na většinu stavebních materiálů bez penetrace
� vysoká elasticita, dobré mechanické vlastnosti
� přípustné dilatace až 25 %
� aplikace při teplotách +5 °C až +40 °C
� vytvrzená hmota odolná vůči vodě, chemikáliím, UV zářením a jiným

povětrnostným vlivům
� použitelný v interiéru a exteriéru
� používá se na těsnění spár okolo protipožárních dveří, klimatizačních

průchodů, skleněných výplní, kabelových systémů a trubek
� kvalita potvrzená zkouškou dle standardu  EN 13501-1
� reakce na oheň - třída E4,800
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