
Polyuretanové pěny jsou rozpouštědlové hmoty, které nabývají na objemu
působením vzdušné a podkladové vlhkosti. Vyznačují se velmi dobrou přilnavostí k
většině stavebních, především porézních materiálů a výbornými izolačními
vlastnostmi. Působením ÚV záření dochází k degradaci pěn, proto je potřeba je po
vytvrzení uzavřít nátěrem, přetmelením nebo omítnutím.

POLYURETANOVÉ PÌNY

MONTÁ�NÍ PÌNA
STANDARDNÍ a ZIMNÍ

vyplňování, izolace,
montáž, lepení

polyuretanová pìna
� vyplní dutiny
� ukotví okenní rámy, dveřní zárubně
� expanduje na 50-ti násobek svého

původního objemu
� nutno chránit před UV zářením
� přetíratelná
� u zimních pěn aplikace do -13°C

MONTÁ�NÍ PÌNA
NÍZKOEXPANZNÍ

polyuretanová pìna
� nabývá menší silou
� expanduje na 35-ti násobek svého

původního objemu
� nevyvrátí zárubně
� nutno chránit před UV zářením
� přetíratelná

STUDNÁØSKÁ PÌNA

montáž a těsnění skruží,
potrubí a šachet

polyuretanová pìna
� expanduje až na 50-ti násobek svého

původního objemu
� určená pro vyplňování a těsnění

betonových studničních skruží, jímek,
kanalizací, šacht, apod.
� všude tam, kde pěna přichází do

styku s pitnou vodou. Pěna je na toto
použití cerifikována
� neodolává UV záření

ÈISTIÈ PU PÌNY

čištění, odmašťování

rozpouštìdlový pøípravek
� přípravek k odstranění čerstvé

polyuretanové pěny
� k pročištění aplikační pistole na pěnu
� k dokonalému odmaštění podkladu

ODSTRAÒOVAÈ SILIKONU
A PÌNY

narušení vrstvy tmelu a pěny

èistící pøípravek
� přípravek k důkladnému narušení a

snadnějšímu odstranění čerstvého nebo
zvulkanizovaného silikonu
� odstraní ztvrdlou polyuretanovou pěnu

Zahrnuje sortiment výrobků určených pro různá zařízení v domácnosti
nebo na zahradě.

SPOTØEBNÍ CHEMIE

SILNÝ ÈISTIÈ ODPADÙ

silně odmašťuje

� silný čistič odpadu je přípravek, který
uvolní špatně odtékající odpad
� má silný odmašťovací účinek, zbaví

stěny potrubí nánosu a rozpustí
zachycené vlasy a další organicé
nečistoty
� přípravek může narušit hliníkové

potrubí

ODSTRAÒOVAÈ VODNÍHO
KAMENE

nenarušuje čištěné povrchy, změkčuje vodu

� šetrně odstraní vodní kámen a vápenaté
usazeniny ve varných nádobách, kávových
konvicích, pračkách, myčkách apod.
� usnadní následné čištění sprchových koutů,

van, umyvadel apod.

Skupina výrobků zahrnující doplňkové produkty vazelíny a oleje pro mazání
a ochranu před působením vlhkosti.

TECHNICKÉ MAZIVA

UNIVERZÁLNÍ VAZELÍNA

valivá ložiska, panty, závity,
ozubené převody, elektromotory

plastické mazivo na základì
ropných základových olejù
� proti oxidaci a rezivění
� mazání valivých ložisek, kluzných uložení,

malých ozubených převodů, ložisek středních
elektromotorů, dynam, alternátorů, vysavačů,
ložisek praček, vodních čerpadel
� vhodná i pro promazání dveřních, okenních

závěsů (pantů)

SILIKONOVÁ VAZELÍNA

dokonalé čisté promazaní

silikonová pasta
� homogenní směs metylsilikonového oleje a

aerogelu oxidu křemičitého
� vhodná pro absolutně čisté promazání stáčecích

ventilů, šoupat, vodovodních baterií, stykačů,
spínačů apod.
� má vodoodpudivé účinky, je vhodná pro ochranu

venkovních elektroizolací, brání korozi, chrání
před agresivním chem. prostředím
� atest pro styk s pitnou vodou

vyplňování, izolace,
montáž, lepení

Symboly nebezpečnosti ( dle chemického zákona č.356/2003Sb.)
O

oxidující

C

žíravý

F F+

vysoce
hořlavý

extrémně
hořlavý

Xi

dráždivý

Xn

zdraví
škodlivý

N

nebezpečný pro
životní prostředí

Označování nebezpečných chemických látek dle ”CLP”platné od 1.12.2010
- dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Akutní toxicita,
kategorie 4

Látky a směsi
korozivní pro kovy,
žíravost pro kůži,
vážné poškození očí

GHS 05 GHS 07

více na
str.131

více na
str.131

143

více na
str.131

žlutohnědá 315ml 25 36 ks 65,50 2,620 C �

60ml 24 18 ks 77,50 3,100 C �

1 kg volně 18 ks 550,00 22,000 C �

transparentní

odstraňovač vodního
kamene

1 kg 6 36 GHS07 ks 83,50 3,340 C �

název objem bal. ks
skl.
měs

znak
neb.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

montážní pěna 300ml spray 300ml 12 18 F+Xn ks 70,00 2,800 C � R

montážní pěna 500ml spray 500ml 12 18 F+Xn ks 81,00 3,240 C � R

montážní pěna 500ml spray zimní 500ml 12 18 F+Xn ks 95,50 3,820 C � R

montážní pěna 750ml spray 750ml 12 18 F+Xn ks 93,50 3,740 C � R

montážní pěna 750ml spray zimní 750ml 12 18 F+Xn ks 104,00 4,160 C � R

montážní pěna 750ml pistolová 750ml 12 18 F+Xn ks 99,00 3,960 C �

montážní pěna 750ml pistolová zimní 750ml 12 18 F+Xn ks 112,00 4,480 C �

studnařská 750ml spray 750ml 12 18 F+Xn ks 137,00 5,500 C � R

studnařská 750ml pistolová 750ml 12 18 F+Xn ks 148,00 5,900 C �

čistič PU pěny 500ml 12 18 F+ ks 93,50 3,740 C �

odstraňovač silikonu a PU pěny 200ml 12 24 F ks 115,00 4,600 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

silný čistič odpadů 1 kg 6 36 GHS05 ks 77,50 3,100 C �

nízkoexpanzní - do 32l spray 750ml 12 18 F+Xn ks 113,00 4,520 C � R N

nízkoexpanzní - do 32l pistolová 750ml 12 18 F+Xn ks 119,00 4,760 C �
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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


