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PU010 - lepidlo pro ETICS systémy PU108 - pistolové lepidlo
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str.131

- montá�ní lepidlo ExtraM 013T

M 011T - montá�ní lepidlo Eco

OS111 - bitumenový tmel
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva
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barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

tmavě zelená 750ml 9 12 F+ Xn ks 155,00 6,200 C �

Unikátní 1–komponentní polyuretanové lepidlo určené
k lepení desek z polystyrenu (EPS, XPS) na podklady
jako jsou beton, omítka, OSB desky, dřevo.
� rychlejší zateplení fasády o 3 až 5 dní
� velmi snadná aplikace
� bezkonkurenční přídržnost dle požadavků ETAG
� vyzkoušeno a osvědčeno pro ETICS
� ideální také pro lepení parapetů

Klíčové výhody lepidla
� zcela minimálně zatěžuje podklad svojí vahou
� minimálně odtlačuje desky
� výborně tepelně izoluje
� vytvrzení za 30 - 40 minut
� aplikace možná od 0°C
� pevné zatížení lepidlem po cca 2 hodinách

Na základě hodnot přídržnosti PUR pěny illbruck
PU010, uvedených v protokolu č.060-030119,
lze konstatovat, že přídržnost pěny illbruck PU010
je vyhovující pro použití v kotveném ETICS
s doplňkovým lepením a s izolantem EPS.

Přídržnost (o) k podkladům
(zkoušeno dle metodiky ETAG 004):
� bílý EPS 85 Kpa
� šedý EPS 114 Kpa
� beton 252 KPa

P 700U - lepidlo na zdivo

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krémová 700ml 12 12 F+ Xn ks 187,00 7,500 C �

Popis
Velmi kvalitní lepidlo na bázi modifikovaného polyuretanu,
ur ené pro lepení plných materiál álnč ů. Lepidlo bylo speci ě
vyvinuto pro lepení vápenopískových, sádrových a pórobeto-
nových tvárnic. Je ale možné jej využít i pro lepení kovu,
d eva, tuhých leh ených hmot (EPS, XPS) a plastř č ů.
� Použití v interiéru a exteriéru
� Aplikace od -5 °C do +35 °C

P ednostiř
� vysoká pevnost spoje
� řaplikace p i nízkých teplotách
� vynikající p ilnavost k celé ad materiálř ř ě ů
� č řúspora asu p i vyzdívání
� p ipraveno k okamžitému zpracováníř
Barva: krémová

AA290 - PUR èistiè

Slouží k odstranění nevytvrzených zbytků pěny z pistole a
adaptéru. Mimo to jej lze použít také k odstranění čerstvých
zbytků barev, mastnoty, lepidel, parafínu apod.

Barva: nažloutlá

AA290 PUR čistič 500ml F+Xi 12 12 ks 104,00 4,160 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANobsah
znak
neb.

sklad
měs.

název
ks /

karton
Mj

J 1-komponentní polyuretanovée velmi kvalitní lepidlo D4
s extrémní pevností. U č řr ené pro použití ve stavebnictví, truhlá ství

ů ě ř Vhodnéa pro nejr zn jší st ešní a fasádní konstrukce. k lepení
rámových spoj nap . oken a dve í, k lepení r zných sendvi ovýchů ř ř ů č
konstrukcí, truhlá ských výrobk , pro plošné lepení p i stavbř ů ř ě
veletržních stánk Lepidlo je vhodné pro lepení kovu, d eva,ů apod. i ř
pryže, tuhých leh ených hmot (styrodur, polystyren), plastu,č
betonu, cihel, plynobetonu a skelné vlny na pórovité podklady.
P ednostiř
� ěvod vzdorné podle EN 204 (D4)
� řp etíratelné
� rychlé zpracování
� ř ř ěvelmi dobrá p ilnavost k ad
materiálu
Barva: krémová

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krémová 700ml 12 12 F+ Xn ks 171,00 6,850 C �

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krémová 310ml 18 12 F Xn ks 90,00 3,600 D �

Velmi kvalitní montážní lepidlo na bázi neoprénového kaučuku
určené pro lepení PVC soklových lišt a profilů, okenních
parapetů, dřevěných regálů, lišt, prahů, prken, latí, interiérových
obkladů zdí např. palubek, třískových desek, různých
syntetických materiálů, desek a korkových dlaždic. Lepidlo má
výbornou přilnavost i na materiály jako jsou kámen, keramický
obklad, beton a omítka apod. Není vhodné pro lepení
polystyrenu. Pro interiér a exteriér. Otevřená doba max. 5 min.
� Aplikace od +5°C do +35°C

Přednosti:
� voděodolné, nestékavé
� vysoká přilnavost
� snadno zpracovatelné
Barva: krémová

Profesionální dlouhodobě plastoelastický neutrálně vytvrzující
tmel na bázi vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. Tmel
je vhodný pro vodotěsné a parobrzdící těsnění spár, spárování
spojů u střešních nároží, komínů, světlíků či pro spoje
okapových žlabů a přilepení pásů na hranách fasád.
Lze aplikovat okamžitě (bez nahřívání) na většinu běžných
podkladů, a to i vlhkých.
� Aplikace od +5°C do +30°C

Přednosti:
� dobrá přilnavost na celou řadu materiálů
� bez zápachu, netoxický
� nestékavý, UV stabilní
� přilne na mokré povrchy
� ochrana proti korozi a vlhkosti
Barva: černá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 310ml 12 24 ks 79,50 3,180 D �

Univerzální montážní lepidlo na bázi syntetické pryskyřičné
disperze, neobsahující rozpouštědla. Je vhodné pro lepení lišt
a latí na dřevo, kámen, beton, omítku a lepení prken, soklo-
vých lišt a dřevěných prahů - zejména pro použití v interiéru.
Též pro lepení deskových materiálů jako např. tvrdých panelů,
třískových a stropních desek atd. Vhodné pro lepení polysty-
rénu. Otevřená doba cca 20 min.
� Aplikace od +5°C do +30°C

Přednosti:
� bez rozpouštědel a téměř bez zápachu
� dobrá přilnavost na řadu podkladů
� jednoduchá aplikace (není vláknitý)
� dobrá aplikovatelnost na vertikální plochy - nestékavé
Barva: šedobílá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedobílá 310ml 12 12 ks 61,00 2,440 D �

báze: modifikovaný polyuretan
8 až 10 minutotevřená doba:

24 hodvytvrzení:
cca 45 minřezatelnost:

cca 200 g/mspotřeba: 2

-40°C až +90°Ctepl. odolnost:
+5°C až +35°Caplikační teplota:


