
OSTATNÍ NOVINKY ROZŠIŘUJÍ SORTIMENT

• deska zajišťuje ochranu proti ohni, kouři,
slouží i jako zvuková izolace

FB750 je lehká protipožární přepážka
se 4 hodinovou protipožární odolností.
Je tvořena deskou z minerálních vláken
s jedinečným charakteristickým povlakem
elastomerního, dočasně protipožárně odolného
tmelu na vodní bázi.
Použití:
Pro opětovné uzavření prostupů pro rozvody
v dělicích příčkách a podlahách, utěsnění
potenciální cesty pro šíření ohně a zajištění
tepelné, protipožární, protikouřové a akustické
izolace.

• deska o rozměru 1200 x 600 x 50 mm
Přednosti :
• požární odolnost až 240 minut dle EN 1366
• snadná řezatelnost a manipulace

Rozměr:

Vhodné pro použití u masivních a montovaných
konstrukcí stěn a pro izolaci podlah, kde není
požadována únosnost.

• nízká hmotnost

FB750 Protipožární deska FS709 Intumescentní (zpěňující) tmel

TEKASIL NEUTRAL profi (oxim)

• odolnost vůči různým chemikáliím,
mořské vodě, UV a radio-aktivnímu
záření a vlivům počasí

Používá se na zasklívání dřevěných,
hliníkových a PVC oken, těsnění
dilatačních spár a všude tam, kde se
jedná o silně namáhané spoje trvalé
vystavené povětrnostním vlivům.

• aplikační teplota: +5 až +40 Co

• výborná přilnavost na hladké a porézní
podklady

• spoje nejrůznějších materiálů (sklo,
cihla, beton, různě kovy, keramika,
polykarbonáty...)

• teplotní odolnost: -40 až +180 Co

Stříkací lepidlo s jemným rozstřikem určené pro trvalé lepení přírodní dýhy
a dýhy s nosnou papírovou vrstvou při aplikacích, kde je požadována
okamžitá počáteční pevnost, odolnost vůči vodě a laku spolu s vysokou
tepelnou odolností. Vhodné pro lepení dýhy na různé podklady jako např.
MDF, dřevotřísky, překližky a mnoho dalších dřevěných deskových materiálů.

otevřený čas: 50 min

barva: transparentní

hnacím plynem

Pro aplikaci je nutné použít hadici S/S

hořlavé lepidlo s hořlavým

teplotní odolnost: 115°C

obsah sušiny: 34%

Tensorgrip L24 lepidlo pro lepení dýhy

0,360kg spray transp. 18 12 � ks 358,00 13,900 C

17kg kanystr transp. 18 1 � ks 9 195,00 356,000 C

Mj
Cena Kč

pro Česko
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Aplikační teplota: +5°C až 35°C

• požární odolnost až 240 minut

FS709 je jednosložkový intumescentní (zpěňující) tmel
na grafitové bázi, který se při vystavení ohni rozpíná
a utěsní neprodyšné otvory, včetně prostupů pro kabely,
kabelové svazky, kabelovody, plastové a kovové potrubí.

• testováno v souladu s nejnovějšími evropskými
normami EN 1366-3 a EN1366-4, klasifikováno dle
normy EN 13501- 2

• lze použít s potahovanými protipožárními deskami
FB750

Přednosti:

Použití:
Pro utěsnění prostupů v tuhých (pórobetonových
a betonových) a lehkých montovaných stěnách (lehké
příčky opláštěné sádrokartonovými deskami).

• vhodné pro širokou škálu typů průchodů technických
instalací a podkladů

Tmel lze použít pro těsnění izolovaných kovových
trubek a izolovaných i neizolovaných plastových trubek.
Těsnění je provedeno na obou stranách prostupu.

• nahrazuje těsnění u prostupů plastového potrubí
o průměru až 125 mm
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antracit (RAL 7016) 300ml 12 18 ks 80,00 3,100 C N

šedo-bílá (RAL 9002) 300ml 12 18 ks 80,00 3,100 C N

Doplnění protipožárního programu Nullifire ze str.137 Katalogu 2018Doplnění protipožárního programu Nullifire ze str.137 Katalogu 2018

Rozšiřujeme nabídku ze strany 171 Katalogu 2018 Rozšiřujeme nabídku ze strany 149 Katalogu 2018
o 2 nové moderní odstíny

rozměr skl. měs bal ks
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1200 x 600 x 50 mm neomezeno 1 ks 645,00 25,000 D N

obsah barva skl. měs bal ks
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml šedá 12 12 ks 259,00 10,000 D N

24 Ceny uvedeny bez DPH, platné k 17.11.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %


