
Polyuretanové tmely a MS polymery jsou elastické hmoty, vulkanizující
působením vzdušné vlhkosti. Vyznačují se výbornou přilnavostí
k porézním i neporézním materiálům, vysokou mechanickou odolností
a pevností spoje. Jsou přetíratelné a odolávají povětrnostním vlivům
a slabým chemikáliím.

MS POLYMERY

JUMBO FIX

LEPIDLO FIX ONE

plasty, kov, dřevo,
laminát, zdivo

PRIMER 110

tmel na bázi MS polymerù
� vysoce kvalitní jednosložkový lepící tmel na bázi
MS-polymerů s vysokou pevností lepeného spoje
� chemicky neutrální, trvale elastický
� pro použití v automobilovém, lodním, leteckém

a stavebním průmyslu, kde se vyžaduje pružné
těsnění a lepení
� tepelná odolnost -40 až 100°C

PRIMER 125

PRIMER 130

rozpouštìdlový roztok
� rozpouštědlový roztok poyuretanové pryskyřice, zasychající teplotou a

působením vzdušné vlhkosti. Podporuje a zvyšuje přilnavost
polyuretanových tmelů - např. dřevo,na savé (porézní) podklady
azbestocement. Vytváří spojovací můstek mezi tmelem a podkladem,
snižuje prašnost a nasákavost.

alkoholový roztok
� alkoholový roztok polyuretanové pryskyřice, zasychající teplotou a působením

vzdušné vlhkosti
� podporuje a zvyšuje přilnavost polyuretanových tmelů na nesavé (neporézní)

podklady - např. nerez, hliník, ocel, polykarbonát, měď, mosaz, PVC
� vytváří spojovací můstek mezi tmelem a podkladem

rozpouštìdlový roztok
� rozpouštědlový roztok polyuretanových pryskyřic, zasychající teplotou a působením

vzdušné vlhkosti.
� nutno použít pro dokonalou přilnavost tmelu MASTERsil PU “60” při lepení autoskel,

zároveň se dá použít jako spojovací můstek při používání ostatních polyuretanových
tmelů MASTERsil

MasterPREN

Kontaktní lepení

kontaktní lepidlo bez toluenu
� jednosložkové rozpouštědlové lepidlo
� určeno k lepení savých a nesavých materiálů

kontaktním způsobem
� pryž, umakart, dřevo, kůže, beton,

podlahoviny, korek, guma, PE izolace, kov
� 200g plechovka s aplikačním stětečkem

� Systém reakce vulkanizace vzdušnou vlhkostí
� Teplotní odolnost - 40°C až +100°C, krátkodobě +160°C
� Tvrdost 60 ShA

modifikovaný MS polymer
� je díky unikátním vlastnostem určen pro lepení i tmelení jak

v domácnostech, tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů,
kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimatizace, vzduchotechniky,
zasklívání vozidel, pružné lepení a spárování ve stavebnictví, lepení
panelů, izolačních a dekoračních materiálů, obkladů, lepení zrcadel).

� tmel má vysokou odolnost proti plísním a výbornou adhezi
k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru, nevytváří
bublinky a je snadno zpracovatelný. Nezanechává skvrny na
porézních materiálech.

ořech

Barevnost produktů MASTERsil
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POLYURETANOVÉ TMELY
PU TMEL "25" ShA

pro støední pohyb
� tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu

mezi porézními i neporézními materiály
� střední modul zaručuje udržení pohybu spár
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

PU TMEL "50" ShA

kovy, plast, sklo, zdivo,
beton, dřevo

pro pevné spoje
� tmelení a lepení ve stavebnictví a

kovoprůmyslu mezi porézními i neporézními
materiály
� vysoký modul zaručuje velmi pevný spoj
� odolává vodě, zředěným chemikáliím, teplotám,

ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

PU TMEL "60" ShA

pro lepení autoskel

pro maximálnì pevné spoje
� pro lepení předních a ostatních skel v

dopravních prostředcích, při lepení je nutné
použít čistič a základní nátěr - primer
� lze použít i pro extrémně namáhané spoje a

spáry
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� přetíratelný po 24 hodinách

PU TMEL "40" ShA

zdivo, beton, kovy,
dřevo, plast, sklo

pro vyšší namáhání
� tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu

mezi porézními i neporézními materiály
� střední modul a vyšší tvrdost zaručuje vytvoření

pružného spoje
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

VTEØINOVÉ LEPIDLO

pro rychlé lepení

kyanakrylátové lepidlo
� pro rychlé a pevné lepení většiny materiálů

v průmyslu a v domácnosti
� lepí kov, pryž, umělé hmoty, sklo, porcelán,

lakované dřevo apod.
� není vhodné pro lepení polystyrenu,

polyetylenu, polypropylenu a teflonu
� přetíratelné
� odolává UV záření

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

200g 12 24 F, Xi, N ks 124,00 4,960 C � N

800g 6 24 F, Xi, N ks 172,00 6,900 C � N
béžová

transparentní 20g 20 12 Xi ks 101,00 4,040 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak
neb.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

slonovina 290ml 25 12 ks 139,00 5,550 C �

bílá 290ml 25 18 ks 132,00 5,300 C �

transp 290ml 25 18 ks 152,00 6,100 C �

zdivo, beton, kovy, dřevo,
plast, sklo

bílá, šedá 310ml 12 12 ks 99,50 3,980 C �

bílá, šedá 600ml 20 12 ks 146,00 5,850 C �

bílá, šedá, černá 310ml 12 12 ks 99,50 3,980 C �

bílá, šedá, černá 600ml 20 12 ks 146,00 5,850 C �

bílá, šedá, černá 310ml 12 12 ks 99,50 3,980 C �

bílá, šedá, černá 600ml 20 12 ks 146,00 5,850 C �

černá 310ml 12 12 ks 136,00 5,450 C �

čirá kapalina 1 l 1 neom. F Xi ks 675,00 27,000 C �

nažloutlá kapalina 250ml 1 neom. F Xn ks 389,00 15,600 C �

černá kapalina 30ml 1 neom. F Xi ks 218,00 8,700 C �
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