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LEPIDLA KLEIBERIT
®

� PVAC disperze
� lepení oken a dveří, výroba schodišť, lepení vrstvených

materiálů, čepových a zubových spojů, lepení tvrdých a
exotických dřevin
� s 5 tužidl 304.3 kvali podle DIN/EN 204% a na tu D4

KLEBIT 304.1 + tužidlo 304.3
2-komp. lepidlo s bezbarvým tužidlem podle požadavku D4

Spotřeba 120 až 200 g/m2

Otevřená doba 5 - 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 Co

od 20 min.

� Konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti. Vlhkostí vytvrzující 1K
reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti
teplotě a vlhkosti. Vodostálé podle DIN/EN 204, .D4

� lepení dřeva, betonu, izolační pěny, polystyrénové pěny, kovu a
ostatních materiálů na porézní podklady a dřevěné materiály

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO SUPRATAC 569.0
Konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti

Otevřená doba cca 5 min

Lisovací / vytvrzovací
doba

cca 1 hod / 2- 4 hod

SCHODY, PARAPETY, PARKETYSCHODY, PARAPETY, PARKETY

Na parketové podlahy a schodišť. stupně, je jedno, zda z masivu nebo laminátové, jsou kladeny velmi vysoké požadavky.
� Vysoká odolnost proti vodě a vlhkosti
� Dobrá dlouhodobá odolnost – žádné křehnutí lepené spáry
� Dobrá tepelná odolnost (např. při podlahovém vytápění)
� Vyrovnání bobtnání a sesychání dřeva, podmíněné roční dobou a podlahovým vytápěním
� Odolnost proti rozpouštědlům

více na
str.131

� nestlačitelné 2-K-PUR expanzní lepidlo pro montáž schodišťových stupňů, dveřních
prahů a okenních parapetů

Vydatnost ca. 3,3 l volné pěny
vystačující na 1 - 2 stupně

Startovací čas 35 sec (14 sec 535 DZ)

Krájitelnost

Zatížitelnost

Tlaková pevnost

Teplota zpracování

8 - 10 min (5 min 535 DZ)

20 min (8 min 535 DZ)

15 N/cm (8 N/cm 535 DZ)

+10  C až +30  Co o

536.0 STAIRMASTER
2-komp. PUR expanzní lepidlo

více na
str.131

Spotřeba 100 - 110 g/m strojně2

ca. 150 g/m  ručně2

Otevřená doba 3 min.

Lisovací a vytvrzovací
doba

lepení spár při 20  Co

3 - 5 minut

TEMPO 347.0
disperze syntetických pryskyřic s nejkratšími vytvrzovacími časy

� PVAC disperze
� lepení vrstvených desek  v krátkotaktovém lisu, lepení

hran pomocí topné lišty, montážní lepení a lepení spár,
lepení korpusů a lišt, postforming

� nejkratší vytvrzovací časy, vysoká pevnost spoje dle
DIN/EN 205, velmi dobrá odolnost proti vlhkosti

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEBIT 304.1 9,5 kg 1 6 ks 1 040,00 41,600 C �

26 kg 1 6 ks 2 780,00 111,000 C �

TUŽIDLO 304.3 0,5 kg 12 6 Xi ks 76,00 3,040 C �

1,3 kg 1 6 Xi ks 186,00 7,450 C �
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pro Česko
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pro Slovensko
EAN

SUPRATAC 569.0 310 ml 12 12 Xn ks 219,00 8,750 C �
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EAN

STAIRMASTER 536.0 210 ml 1 9 Xn ks 150,00 6,000 C �

název obsah
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MJ
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pro Česko
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pro Slovensko
EAN

TEMPO 347.0 10 kg 1 12 ks 1 170,00 46,800 C �

32 kg 1 12 ks 3 600,00 144,000 C �

SPECIÁLNÍ 2-PISTOLE NA KOMPONENTNÍ LEPIDLO
(536.0 STAIRMASTER)

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Výtlačná pistole 2K pro 210ml kartuše ks 530,00 21,200 C �

ks 16,30 0,650 C �

název

Mísící špička KLEBIT

aplikační pistole pro 536.0 Stairmaster
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