
hybridní tmely

Kvalitní hutná hmota
• Snadná vytlačitelnost
• Vynikající zpracovatelnost
• Rychlé vytvrzování

Vysoce kvalitní, lehce zpracovatelný těsnicí tmel
s rychlým vytvrzováním, vynikající elasticitou
a perfektní přilnavostí na širokou škálu průmyslových materiálů.

S 525P - tìsnící tmel

S 050P - lepící tmel

Velmi vysoká tvrdost
• Odolnost vůči oděru
• Trvalá elasticita
• Vynikající zpracovatelnost

Speciální lepicí tmel s extrémní tvrdostí po vytvrzení. Byl vyvinut
k lepení různých průmyslových komponent. SP050 najde
své uplatnění hlavně u aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost
materiálů a odolnost vůči oděru, např. u betonů.

Vhodný i pro předsazená
okna, více na str. 118

Přednosti
�velmi dobrá zpracovatelnost
�excelentní pevnost spoje po vytvrzení
�UV a povětrnosti odolný - nežloutne
�neobsahuje silikon
�bez zápachu při zpracování
�zdravotně nezávadný a ekologický

Inovované lepidlo, s novou recepturou, určené pro lepení
materiálů z celé řady podkladů. Produkt se vyznačuje výbornou
zpracovatelností a vysokou okamžitou kohezní pevností.
Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu
cca 25 kg/cm2. SP150 je vyroben na hybridní bázi, jež nabízí
oproti běžným konvenčním lepicím tmelům a lepidlům celou řadu
výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu
prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

LD701 - strukturální akryl
Plastoelastický disperzní akrylátový těsnící tmel, jehož
struktura odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro
opravu vzhledu strukturálních a třených omítek. Lze použít
pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni,
omítce. Není vhodný pro aplikaci do dilatačních spár.

Přednosti:
� struktura štukové omítky
� přetíratelný
� dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
� přilne i na vlhké povrchy
� odolný proti UV a povětrnostním vlivům

LD712 Akryl

Plastoelastický disperzní akrylátový těsnící tmel určený pro
utěsnění styčných interiérových spár s minimální možností
pohybu přilehlých konstrukcí. Je vhodný pro spáry mezi
interiérovou dveřní zárubní a přilehlým zdivem, omítkou,
sádrokartonem. Může být aplikován na vlhké podkladové
plochy, je přetíratelný a lze jej omítat. Není vhodný pro
aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.

Přednosti:
� omítatelný, přetíratelný
� dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
� přilne i na vlhké plochy
� snášenlivý s nátěry
� bez rozpouštědel

LD705 - akryl exteriér

Vysoce kvalitní akryl vý tmel b žn na trhu ozna ovanýáto ě ě č
též jako silikonakryl. Tmel je ur ený pro použití v interiéruč

ě Slouží k utěsnění styčných, dilatačnícha hlavn v exteriéru.
spár a trhlin mezi konstrukcemi jako je zdivo, omítka, beton,
pórobeton, dřevo, sádrokarton, hliník, PVC, EPS a XPS.

Přednosti:
� ř řdovolená p etvo itelnost 20%
� řp ilne i na vlhké povrchy
� odolný proti UV a povětrnostním vlivům
� ř ěp etíratelný a kompatibilní s v tšinou barev
� řneobsahuje silikon, edidla a isokyanáty
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barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 103,00 4,120 D �

600ml 12 20 ks 149,00 5,950 D �

bílá, šedá, černá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 130,00 5,200 D �

600ml 12 20 ks 185,00 7,400 D �

bílá, šedá, černá

barva obsah skl. měs. bal ks
znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml 12 12 ks 142,00 5,700 D � N

600ml 12 20 ks 227,00 9,100 D � N

bílá, šedá, černá

S 150P - èirý tmel

pøechod ke znaèce illbruck a zmìna designu obalù

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310 ml bílá 24 20 ks 32,50 1,300 C �

310 ml šedá 24 20 ks 33,10 1,320 C �

310ml černá, čokol. hnědá 24 20 ks 35,10 1,400 C �

600ml bílá, šedá 24 20 ks 54,00 2,160 C �

obsah barva
skl.
měs

bal ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml bílá 12 20 ks 45,90 1,840 C �

obsah barva
skl.
měs

bal ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

310ml bílá 24 20 ks 52,50 2,100 C �

GS222 - univerzální silikonový tmel

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou vlhkostí.
Tento silikon je určený pro zasklívání hliníkových otvorových
výplní a rovněž i pro spárování prosklených konstrukcí.

Přednosti:
� vyhovuje požadavkům DIN 18 545 skupina E
� 100 % silikon
� výborná přilnavost, trvale elastický
� vynikající odolnost vůči stárnutí
� odolný plísním a UV záření

D

DOPRODEJ

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., bílá 18 20 ks 62,00 2,480 C � D


