
I přes neustálý technologický vývoj neexistuje univerzální všestranné lepidlo pro všechny typy spojovaných materiálů a specifické aplikace. Proto pro vás
máme řadu produktů (některá lepidla jsou uvedena také v jiných kategoriích) a především dlouholeté zkušenosti, o které se s vámi rádi při hledání
vhodného řešení podělíme. Naleznete zde lepidla na dřevo, kovy, plasty, sklo, pro lepení za tepla, mrazu, vlhka, … Každé lepidlo má své specifické
chemické a fyzikální vlastnosti, které jej předurčují pro konkrétní použití. Správný výběr lepidla je rozhodujícím faktorem pro kvalitu výsledného spoje.

LEPIDLA

UNIVERZÁLNÍ MONTÁ�NÍ
LEPIDLO

dřevo, zdivo, EPS, U-PVC
hliník, sklo, keramika

akrylátová disperze
� montážní lepení soklových dřevěných a U-PVC

lišt, dekorativních a izolačních panelů, desek a
lemovek, dřevěného ostění, dřevotřísky, OSB,
MDF, sádrokartonu, korku apod.
� přilne na vlhký neporézní podklad (do 5%)
� odolává UV záření
� přetíratelný, nesmrští se
� výborná přilnavost

RYCHLÉ MONTÁ�NÍ LEPIDLO

dřevo, zdivo, keramika,
plasty, kov, kámen

neoprénové lepidlo s obsahem
rozpouštìdla
� rychlé kontaktní lepení
� nahradí hřebíky, vruty...
� nevhodné pro maloobchodní prodej

LEPIDLO NA DØEVO D3

dřevo, parkety, laminát,
plovoucí podlahy, dýha

disperzní lepidlo splòující normu D3
� pro dřevěné lepené spoje, odolné vlhkému

prostředí - dveře, okna, nábytek, pracovní
plochy, plovoucí podlahy, lepení dýhy,
laminátu apod.
� vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí
� odolává teplotám a organickým rozpouštědlům
� po vytvrzení zprůsvitní

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

na bázi akrylové disperze
s plnivem
� jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel
� pro lepení výrobků z polystyrenu jak na

savé tak nesavé podklady
� v průběhu vysychání bez zápachu
� má vysokou primární (okamžitou) pevnost
� vykazuje minimální smrštění

KONSTRUKÈNÍ PU LEPIDLO

zdivo, plasty, kov,
dřevo, laminát

polyuretanové lepidlo
� lepení betonu, dřeva, kamene, pevných plastů,

polyuretanové a polystyrenové pěny, skelné
tkaniny, lepení plechů, kovových stavebních
prvků, pro stavbu lodí, při výrobě lehkých letadel
� odolává UV záření
� nesmrští se, naopak mírně pění

LEPIDLO NA ZRCADLA

zrcadla, sklo, kov, dřevo,
plasty, zdivo, beton

neutrální silikon
� bez rozpouštědel, acetátových

výparů a parafínů
� lepení zrcadel na porézní i neporézní podklady
� odolává UV záření, vodě, teplotám
� nenarušuje kovovou ochrannou vrstvu zrcadla

POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4

tekuté PUR lepidlo mírnì pìnící
� bez rozpouštědel
� vytvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva
� lepený spoj splňuje normu ČSN EN 204 D

vhodné pro stálé zatížení pod vodou
� určené pro lepení zejména dřevěných prvků,

vhodné pro interiér a exteriér
dřevo včetně exotického,
parkety, plovoucí podlahy,

izolační materiály

LEPIDLO NA OBKLADY

obklady, dlažby, dřevo,
laminát, polystyren

lepidlo na bázi tripolymeru
� rychle drží
� výborně lepí savé i nesavé materiály,

podmínkou je jedna savá strana
� odolává UV záření
� minimální smrštění

AKVARIJNÍ SILIKONOVÉ
LEPIDLO

akvária, chladící boxy,
výlohy, cisterny

100% acetátový silikon
� slepí akvárium, terárium
� neškodný pro ryby
� vhodný pro chladírny
� atest pro styk s pitnou vodou
� odolává UV záření
� nesmrští se

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

střešní fólie, hliník, zdivo,
kovy, dřevo, plasty, PE, PP

jednoslo�kové lepidlo bez
rozpouštìdel
� pro lepení parotěsných zábran a fólií,

obsahující např. polyetylen, polypropylen, PVC,
EPDM, DPC.
� výborná přilnavost na běžné stavební podklady

(dřevo, kov, plasty, beton, omítka)
� teplota zpracování +5°C až +50°C
� teplotní odolnost -40°C až +80°C
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polystyren, podhledy,
dřevo, ozdobné a izol. prvky

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 315ml 25 24 ks 55,00 2,200 C �

s toluenem / béžová 315ml 25 12 FXn ks 94,00 3,760 C �

transp., černá 315ml 25 24 ks 113,00 4,520 C �

zelená 315ml 25 12 ks 101,00 4,040 C �

315ml 25 24 ks 82,00 3,280 C �

1,5kg 1 24 ks 106,00 4,240 C �

3kg 1 24 ks 188,00 7,500 C �

5kg 1 24 ks 300,00 12,000 C �

béžová

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 315ml 25 18 ks 106,00 4,240 C �

0,5kg 12 12 ks 77,50 3,100 C �

1 kg 12 12 ks 120,00 4,800 C �

bílá

315ml 25 24 ks 39,50 1,580 C �

1,5kg 1 24 ks 92,50 3,700 C �

3kg 1 24 ks 180,00 7,200 C �

5kg 1 24 ks 326,00 13,000 C �

bílá

béžová 315ml 25 12 FXn ks 137,00 5,500 C � R

0,5kg 12 12 ks 167,00 6,700 C � R

1 kg 12 12 ks 244,00 9,750 C � R
nažloutlá

nesmí
zmrznout!
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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


