
SP025 lepidlo okenních fólií

OT015 Fasádní lepidlo

CT113 Kontaktní fasádní lepidlo

Příslušenství

ME901 Butyl & Bitumen Primer

ME902 Sprejový B&B Primer

Slouží jako adhezivum a základní nátěr při přípravě podkladu

před aplikováním butylových a bitumenových pásek.

Přednosti:
� krátká doba zavadnutí

� lehce zpevní podkladní plochu

� optimalizuje přilnavost

� barva transparent

Okenní butylová fólie je ur ena pro vytvo eníč ř

vzduchot sné izola ní vrstvy na interiérovéě č

stran p ipojovací spáry.ě ř

� pouze do interiéru.

� aplikace od +5 °C do +40 °C.

� barva šedá

Přednosti:
� velmi dobrá p ilnavost na celou aduř ř

podkladů

� fólie lze omítat a přetírat

� dlouhodob je schopna p enést dilatace vě ř

p í ném sm ru až 10 %ř ěč

ME404 Butyl Fleece

Aplikační váleček

Nůžky

usnadňuje a urychluje aplikaci (lepení) butylových pruhů
těsnících pásek na okenní ostění (špalety)

usnadňuje a urychluje aplikaci (lepení) butylových pruhů
těsnících pásek na okenní ostění (špalety)

Impregnace ve spreji ME 902 slouží pro zlepšení p ilnavosti a zpevn níř ě
porézních podklad p ed následnou aplikací butylových neboů ř
bitumenových pásek a fólií.

K aplikaci není pot eba št tec ani aplika ní vále ek apod.ř ě č č

Přednosti:
� velmi snadná aplikace

�možnost regulace trysky

� lehké zpevnění přilnavosti

� výrazné zlepšení přilnavosti podkladu

� krátká doba odvětrání

Barva:
� transparentní

Doplňující produkty

Dlouhodobě elastické lepidlo určené pro fixaci okenních fólií k pod-

kladům jako jsou zdivo, beton, pórobeton, vápenopísková cihla,

dřevotříska, OSB deska a další. Materiál je vysoce ekologicky šetrný,

při aplikaci bez zápachu a velmi dobře zpracovatelný.

Přednosti:
• lze aplikovat na lehce vlhký podklad

• výrobně odolává působení vody a povětrnosti

• zcela ekologický produkt, bez rozpouštědel

• bez zápachu při zpracování

• aplikace +5°C až +40°C
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Délka role: 15 m

50 x 1,5 5 75 m 31.50 1.260 C �

75 x 1,5 4 60 m 45.80 1.830 C �

100 x 1,5 3 45 m 58.50 2.340 C �

150 x 1,5 1 15 m 76.00 3.040 C �

Další rozměry na požádání.

šířka x
tloušťka (mm)

rolí v
kartonu

metrů v
kartonu

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

Mj EAN

barva obsah skl. měs. balení
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá 310ml 12 12 ks 141.00 5.650 C �

objem Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 litr ks 348.00 13.900 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Aplikační váleček ks 60.00 2.400 D �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Nůžky ks 287.00 11.500 D �

objem Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

500 ml ks 341.00 13.600 C �

Lepidlo určené pro slepení fólií illbruck ME220 a  ME210 zejména ve fasádních aplikacích

k neporézním podkladům. Vytvořený spoj výtečně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí,

změnám teplot a je vodotěsný.

� vhodné do interiéru i exteriéru

� aplikace od +5 °C do +30 °C

Kontaktní lepidlo určené pro kontaktní lepení fólií ME220 a ME210 zejména ve fasádních

aplikacích k podkladům ze dřeva, kovů, zdiva a mnoha dalším. Vytvořený spoj výtečně

odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný. Dříve pod

označením OT 13.

Přednosti
� excelentní odolnost vůči stárnutí

� velmi snadná, rychlá a přesná aplikace

� vysoká pevnost spoje

� odolné vůči teplotním změnám a vodě

Přednosti
� excelentní odolnost vůči stárnutí

� pevný a elastický spoj

� dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě

� vysoká pevnost bezprostředně po aplikaci

barva hmotnost skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 4.7kg 12 1 F, Xi kg 1 120.00 44.800 D � N

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 600ml 9 20 ks F, Xi ks 253.00 10.100 D � N


