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Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu nebezpečných látek (podle normy MACT),
s vysokou počáteční silou, vysokou lepivostí a zvýšenou tepelnou odolností do 100 °C.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl. Vhodné
například k lepení fólií a laminování plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových
desek, textilií, pěnových materiálů, koženky a kůže. Dále pak pro lepení korku, dýhy
a plastových deskových materiálů.

HF - kontaktní lepidlo odolné vysokým teplotám

� čá čvysoká po te ní pevnost spoje
� dotepelná odolnost 100 °C
� odolné proti vod a vlhkostiě
� ě ěrychlé odv trání rozpoušt del
� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu
Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 5,34 m2

- kanystr  - 260 m2

- barva: transparentní

Univerzální rychleschnoucí nechlorované kontaktní lepidlo s vysokou počáteční silou,
vysokou lepivostí a prodlouženou otevřenou dobou.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský průmysl a čalounické aplikace.
Vhodné například k lepení plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek,
textilií, všech druhů pěnových materiálů včetně molitanu, koženky a kůže.
Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.

QDA - rychleschnoucí univerzální lepidlo

� velmi rychlé zasychání
� řdlouhá otev ená doba
� vysoká pevnost spoje
� ěodolné proti vod a vlhkosti
� neobsahuje chlorovaná

ěrozpoušt dla
� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu
Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 4,18 m2

- kanystr  - 167 m2

- barva: transparentní

Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.
Vhodné pro lepení dekorativních laminátů na dřevotřísku a na další materiály - dýhu,
sklo, korek, čalounění, zrcadla atd.

HM - vysoce pevnostní lepidlo
odolné vysokým teplotám

� vodovzdorné
� rychlá lepivost
�pevné spoje
� teplotní odolnost 93°C
�obsahuje dichlórmetan

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 7,36 m2

- kanystr  - 286 m2

- barva: transparentní
červená

V roce 2012 jsme úspěšně zavedli do prodeje novou řadu lepidel ve spreji a v kanystrech.
Použití lepidel v tlakových nádobách zvyšuje produktivitu, ekonomiku lepení a snižuje časovou
náročnost.

Biologicky odbouratelné citrusové rozpouštědlo, čistič, odmašťovač a odstraňovač
lepidel. Je lehce omývatelný vodou, nezpůsobuje korozi čištěných povrchů, má
vysokou čistící a odmašťovací sílu. Lze jej bezpečně použít k odstranění zbytků všech
typů lepidel StarStuk (s výjimkou zcela vytvrzených polymerů) a je slučitelný
s většinou povrchů včetně lakovaných povrchů, skla, porcelánu, betonu, dřeva,
různých plastů a dalších.

� biologicky odbouratelný
� bezbarvý
� ří ů ěp jemná citrusová v n
� ělehce rozpustný ve vod
� ůnezp sobuje korozi
� č ě ůslu itelný s v tšinou typ

ůplast

ACR - čistič a odstraňovač lepidel

SG - kontaktní lepidlo pro lepení
expandovaného polystyrenu, textilu, korku

Univerzální kontaktní lepidlo s okamžitou a vysokou pevností spoje. Vhodné pro
lepení expandovaného a extrudovaného polystyrénu. Možno lepit i textilie,
čalounické materiály, izolační pěny, korek, dýhu a některé druhy plastů.

� vysoká pevnost spoje
� nenarušuje expandovaný

polystyrén
� ěodolné proti vod a vlhkosti
� neobsahuje chlorovaná

ěrozpoušt dla
� neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu
Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2

- spray - 5,01 m2

- kanystr  - 190 m2

- barva: zelená

cena bez příslušenství  (hadice, pistole)

PUF - jednosložková PUR lepící a montážní pěna
Jednosložková polyuretanová lepící, montážní a izolační pěna, vytvrzující vzdušnou
vlhkostí. Vynikající přilnavost na materiály jako dřevo, beton, laminatové panely, kámen,
plasty atd. Vhodná pro montáž prefabrikovaných panelů, montovaných hal a instalací
izolačních plášťů budov. Dále pak pro těsnění spojů, instalací oken a rámů, rozvodných
skříní, izolaci, montáž a těsnění rozvodu tepla a vzduchotechniky.

� vynikající tepelná odolnost do 180 °C
� vysoká pevnost a hustota
� ěvýborné t snící vlastnosti
� ěodolná proti vod , chemikáliím

a rozpoušt dl mě ů

Vysokotlaké velkoobjemové balení
produktu šetří náklady a umožňuje
velmi snadnou, přesnou a ekonomickou
aplikaci pěny.
Vydatnost pěny - u balení 17,7 kg je
housenka o průměru 1,3 cm v délce 1140 m
pro čistění pomůcek - speciální acetonový čistič

cena bez příslušenství  (hadice, pistole)
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název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,425 spray 12 18 F+,Xi,N ks 206,00 8,250 C �

13,61 kanystr 1 18 F+,Xi,N ks 5 970,00 239,000 C �

HF

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,425 spray 12 18 F+,Xn ks 245,00 9,800 C �

17,24 kanystr 1 18 F+,Xn ks 6 610,00 264,000 C �

HM

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,34 spray 12 18 F+,N ks 227,00 9,100 C �

13,61 kanystr 1 18 F+,N ks 5 280,00 211,000 C �

QDA

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,368 spray 12 18 F+,Xn,N ks 266,00 10,600 C �

13,61 kanystr 1 18 F+,Xn,N ks 6 210,00 248,000 C �

SG

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,396 spray 12 18 F+,Xi,N ks 164,00 6,550 C �

3,63 kanystr 1 18 F+,Xi,N ks 2 120,00 85,000 C �

ACR čistič

název obsah kg
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

5,70 kanystr 1 18 F+,Xn ks 4 340,00 174,000 C �

17,70 kanystr 1 18 F+,Xn ks 11 120,00 445,000 C �

Acetonový čistič 4,50 kanystr 1 18 F+,Xi ks 2 230,00 89,000 C �

PUF


