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Vysokopevnostní lepidla Fi-X

Talířová hmoždinka s ocelovým šroubem Termoz CS 8

99 3,- ,840,15 Kč/ks ,264 Eur/ks84 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

, bez možnosti další slevyakční cenaA

FI-X EXPERT TOTAL GRIP 290ml -
neobyčejná přilnavost ke všem materiálům

141 5,- ,450,85 Kč/ks ,633 Eur/ks119 4
cena pro Slovenskocena pro Česko

, bez možnosti další slevyakční cenaA

FI-X EXPERT TRANSPARENT POWER 290ml -
průhledné elastické lepidlo

114 4,- ,420,90 Kč/ks ,757 Eur/ks96 3
cena pro Slovenskocena pro Česko

, bez možnosti další slevyakční cenaA

FI-X EXPERT 290ml -
nejrychlejší a nejpevnější

FAST & EXTREME

• pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů
a vytváření neviditelných spojů

• pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
• pro neviditelné spoje skla a dalších průhledných

materiálů
• snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísním
• nestéká při vertikálních aplikacích
• ekologické - neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani

silikon
• chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
• pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým

vlivům, UV i stárnutí, snadno přetíratelné
• teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC
• tvrdost : 30-35 ShA

FI-X EXPERT TRANSPARENT POWER FI-X EXPERT FAST & EXTREMEFI-X EXPERT TOTAL GRIP
• pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů
• pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
• pro těsnění dilatačních spár
• k lepení všech materiálů / ke všem podkladům / za všech

podmínek (nevhodné k lepení PE, PP, PTFE)
• snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísním
• nestéká při vertikálních aplikacích
• dobrá vytlačitelnost i při nízkých teplotách
• vynikající mechanické vlastnosti po vytvrzení
• ekologické: neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani

silikon
• chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
• pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým

vlivům, UV i stárnutí, snadno přetíratelné
• teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC
• tvrdost : 40-45 ShA

• okamžitá počáteční přilnavost (2s*)
• velmi vysoká konečná pevnost (430kg / 10cm2)
• pro upevňování a spojování různorodých i těžkých

materiálů
• pro lepení těžkých materiálů i bez dodatečné mechanické

fixace
• pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
• snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísním
• nestéká při vertikálních aplikacích
• ekologické – neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani

silikon
• chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
• pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým

vlivům, UV i stárnutí, snadno přetíratelné
• teplotní odolnost: od -40ºC do +90ºC
• tvrdost : 65±5 ShA

ETA-14/0372
ETAG 014

A, B, C, D, E

STAVEBNÍ MATERIÁLY

• třídy stavebního materiálu A, B, C, D, E
VÝHODY

� kombinovaný šroub minimalizuje prostup
tepla, takže se kotevní body neprokreslují
na finální fasádě
� zapuštěná montáž s víčkem umožňuje

natažení tenčí vrstvy stěrky
� méně námahy a času strávených vrtáním

díky minimální kotevní hloubce 35 mm
v kotevním podkladu
� při povrchové montáži se talíř hmoždinky

šetrně zapustí do izolantu, zbytečně ho
nedeformuje a umožňuje natažení tenké
stěrky
� při povrchové montáži lze hmoždinku

kombinovat s roznášecími talířky DT 90,
DT 110 a DT140 pro upevnění měkkých
izolačních materiálu
� užitná délka až 340 mm
� jednotná kotevní hloubka pro všechny

stavební materiály

APLIKACE

• zapuštěná nebo povrchová montáž
izolačních materiálu jako je pěnový
polystyren nebo pevné desky z minerální
vaty

PRINCIP FUNKCE
• hmoždinka se osazuje přes izolant

do vyvrtaného otvoru a pevně
se zašroubuje AKU šroubovákem

• pro zapuštěnou montáž je nutné použít
montážní přípravek Termoz CS

• alternativně lze přípravek Termoz CS použít
pro zapuštěnou montáž s rotací talířku

• při zapuštěné montáži je nutné talířek
hmoždinky přikrýt zátkou z polystyrenu
nebo minerální vaty

• při použití montážního přípravku Termoz CS
je montáž dokončena, když se límec
přípravku zastaví o povrch izolantu nebo
pevné desky z minerální vaty

K249�

K152�K152�K152�

9,90 ,384,62 Kč/ks ,296 Eur/ks7 00
cena pro Slovenskocena pro Česko

531976 Termoz CS 8/170

, bez možnosti další slevyakční cenaA

10,90 ,442,39 Kč/ks ,325 Eur/ks8 00
cena pro Slovenskocena pro Česko

531978 Termoz CS 8/190

, bez možnosti další slevyakční cenaA

12,70 ,492,78 Kč/ks ,379 Eur/ks9 00
cena pro Slovenskocena pro Česko

531982 Termoz CS 8/210

, bez možnosti další slevyakční cenaA

15,60 ,605,01 Kč/ks ,466 Eur/ks12 00
cena pro Slovenskocena pro Česko

531984 Termoz CS 8/230

, bez možnosti další slevyakční cenaA


