
G 202(AQ201) -S akvarijní silikon

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Tento rychle tvrdnoucí silikon je vhodný pro lepení
akvárií, vitrín a celoskleněných konstrukcí.

Přednosti:
� výborná lepivost
� dlouhodobě elastický
� fyziologicky nezávadný
� odolný vůči působení mořské vody
� atestován pro styk s pitnou vodou a s potravinami
� odpovídá předpisům DIN 32 622 pro celoskleněná akvária

EAN

Jednosložkový acetátový silikon vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Díky své odolnosti vůči plísním a houbám lze silikon
aplikovat ve vlhkých provozech a na místech s častým
výskytem vody.

Přednosti:
� odolný vůči plísním a oděru
� dlouhodobě elastický
� vysoce odolný vůči stárnutí
� vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

GS241- sanitární silikonový tmel

Jednosložkový neutrální silikon pro lepení zrcadel. Silikon
s vynikající přilnavostí, určený pro lepení zrcadel na rozličné
plochy. Silikon rychle reaguje, vyznačuje se vysokou pevností
ve střihu.

Přednosti:
� vysoká počáteční přilnavost
� rychlé vytvrzování
� vysoká pevnost ve střihu
� alkoxy technologie s titanovým katalyzátorem

TECHNOLOGIE

FA140 - lepidlo na zrcadla(SF141)

F FA A870 ( 131) - silikon na pøírodní kámen
Jednosložkový neutrální (alkoxy) silikonový tmel vulkanizující
vzdušnou vlhkostí. Silikon je vhodný pro tmelení spár velmi
savých a citlivých materiálů jako jsou mramor a přírodní
kámen. Po zvulkanizování nezpůsobuje znečištění
a zabarvení okrajů spárovaných materiálů.

Přednosti:
� bez zabarvení okrajů spárovaných materiálů
� dlouhodobě elastický
� odolný vůči plísním
� odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům

FA151 - neutrální silikonový tmel

FA151 je jednosložkový neutrální silikon určený pro zasklí-
vání a pro tmelení styčných i dilatačních spár. Materiál
je dlouhodobě elastický, UV odolný, odolný vůči povětrnosti,
s přilnavostí na široké spektrum materiálů. Vhodný i pro
aplikace v prostorách se zvýšenou vlhkostí.

Přednosti:
� UV odolný
� výborná zpracovatelnost
� obsahuje fungicidní přísady
� bez nepříjemného zápachu při zpracování
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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 127

pøechod ke znaèce illbruck a zmìna designu obalù

A 300A (Glättmittel) - vyhlazovací roztok

Cenný pomocník pro uhlazování povrchu silikonových
tmelů. Mycí prostředky, které jsou běžně k dostání
v obchodech, nejsou díky svému složení vhodné k tomuto
účelu, a proto je nezbytné použít přípravek 300AA
(Glättmittel) - vyhlazovací roztok.
Dodáván ve formě koncentrátu.

Přednosti:
� šetrný k podkladovým plochám
� pH neutrální
� bez zápachu

Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující vzdušnou
vlhkostí je určený pro zasklívání otvorových výplní a utěsnění
styčných spár. Má velmi dobrou přilnavost na sklo, dřevo,
barvy, laky, kovy, keramiku, PVC, plasty a další např. minerální
povrchy.

Přednosti:
� dlouhodobě elastický 100% silikon
� 10-ti letá záruka na funkci v systému „i3“*
� vyhovuje DIN 18 545, díl 2, skupina E
� odolný proti plísním a oděru
� obsahuje fungicid
� odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům

FA101 - silikon pro okna a spáry

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., černá 18 20 ks 128,00 5,100 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., bílá 18 20 ks 67,00 2,680 C �

310ml
šedá, černá, manhattan,

jasmín, stříbrně šedá
18 20 ks 68,50 2,740 C �

310 ml
transparent šedá, spárově

šedá, bahama
18 20 ks 76,50 3,060 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp, bílá 12 20 ks 80,00 3,200 C �

310ml
šedá, světle šedá, hnědá,
čokoládově hnědá, černá

12 20 ks 81,00 3,240 C �

310ml
transparent-šedá, betonově

šedá, stříbrně šedá
12 20 ks 82,00 3,280 C �

310ml

krémově bílá, světlý dub,
borovice, okr,
tmavohnědá, tmavý dub

12 20 ks 81,00 3,240 C �

310ml jasmín, šedá-bílá 12 20 ks 82,00 3,280 C �

600ml transp. 12 20 ks 124,00 4,960 C �

600ml bílá 12 20 ks 133,00 5,300 C �

600ml

šedá, černá, světle šedá,

betonově šedá, světlý dub,

tmavý dub, borovice, okr,

středně hnědá,

tmavohnědá, čokoládově
hnědá

12 20 ks 136,00 5,450 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310 ml transparent, bílá 12 20 ks 87,50 3,500 C � N

600ml transparent 12 20 ks 114,00 4,560 C � N

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml transp., bahama 12 20 ks 188,00 7,500 C �

obsah barva
skl.

měs.
bal ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310ml bílá 9 20 ks 112,00 4,480 C �

objem Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 litr ks 222,00 8,900 C �

Takto naleznete vhodný
produkt pro váš účel: Acetát

Akryl

Alkoxy (neutrál)


