
ISOLEMFI 3100 rapid

ISOLEMFI 3100 rapid je jakostní expanzivní jednosložkové polyureta-
nové lepidlo bez plnidel tuhnoucí vzdušnou vlhkostí.
Lepidlo je určené pro lepení všech běžných stavebních materiálů,
např. dřeva, sádry, sádrové lepenky, kovů, cihel, betonu, izolačních pěn,
minerální vlny, azbestocementu, dýhy, plechů a kombinací za podmínky,
že alespoň jeden lepený povrch obsahuje vlhkost.
Je vhodné do exteriérů i interiérů a pro pevnostní spoje dřeva.

tepelná odolnost: do +150 °C
spotřeba: 120 - 250 g/m  dle způsobu nanášení a poréznosti povrchu
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nástup pevnosti spoje: 30 min
konečná pevnost: 24 hod
čištění roztok EMFI 683 (pouze před vytvrzením)
upozornění - rozředěné lepidlo nelze použít k lepení

ISOLEMFI 50132B

jednosložkové expanzní lepidlo tuhnoucí
vzdušnou vlhkostí. Hlavní oblast použití je
výroba sendvičových panelů pro karavany,
technické podlahy, interiérové příčky a
výplně, izolační panely, obvodové
a konstrukční stavební panely. Obecně
pro lepení tvrdých polyuretanových pěn,
expandovaného a extrudovaného
polystyrenu, minerální vlny, kovů,
materiálů na bázi polyesteru,
cementových materiálů, obkladových
desek.
U obtížně lepitelných materiálů, např.
galvanizované kovy, surový hliník,
polyestery, PVC, je nezbytné provést test
lepení.

báze: jednosl. polyuretan bez plniv a
rozpouštědel tuhnoucí vzdušnou vlhkostí
hustota při 20°C: 1,125
otevřený čas: 15 min
čas v lisu při 20°C: 35 min

pružné hybridní tmely 1-komponentní PU lepidla
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Znaèkové tmely a lepidla EMFIMASTIC - pro prùmysl

více na
str.131

Lepení:
tvrdých PUR pěn
polystyrénů

EMFIMASTIC H60 - hybridní tmel

jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi hybridních polymerů.
Neobsahuje isokyanáty. Reakcí se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí
obsaženou v lepených materiálech vznikne trvale pružný a odolný spoj
s vynikající adhezí na většinu materiálů.
Obecné použití: pevnostní pružné lepení a tmelení materiálů jako jsou
kovy, polyester, sklo, keramika, dřevo, beton, lakované povrchy.
Pro speciální povrchy, jako například některé druhy nátěrů nebo
nemagnetické kovy, doporučujeme provézt nejprve test lepení.
Emfimastic H60 je vhodný pro lepení nejrůznějších materiálů při výrobě
dopravních prostředků, chladicích návěsů, lodí, vagónů, autobusů,
chladicích, klimatizačních a ventilačních jednotek včetně jejich rozvodů,
sendvičových panelů a jiných průmyslových aplikací.
Vyšší přilnavost na plasty, úplná UV odolnost a stálobarevnost.

barva: , bílá, černákrystal
konzistence: pastovitá
vytvoření povrchové kůry při 23°C: 10 - 30 min
hustota: černá 1,54 +/- 0,05, ostatní barvy 1,58 +/0,05, krystal 1,01
tvrdost (Shore A): 45, krystal 38
prodloužení při přetržení: nad 250%
� nahrazuje PMS 60EMFIMASTIC

EMFIMASTIC H60 HV - hybridní tmel

jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi hybridních polymerů se
zvýšenou viskozitou a počáteční pevností. . ReakcíNeobsahuje isokyanáty
se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou v lepených materiálech
vznikne trvale pružný a odolný spoj s vynikající adhezí na většinu
materiálů.
Obecné použití: pevnostní pružné lepení a tmelení materiálů jako jsou
kovy, polyester, sklo, keramika, dřevo, beton, lakované povrchy. Pro
speciální povrchy, jako například některé druhy nátěrů nebo nemagnetické
kovy, doporučujeme provézt nejprve test lepení.
Emfimastic H60 HV je vhodný pro lepení nejrůznějších materiálů při výrobě
dopravních prostředků, chladicích návěsů, lodí, vagónů, autobusů,
chladicích, klimatizačních a ventilačních jednotek včetně jejich rozvodů,
sendvičových panelů a jiných průmyslových aplikací.
barva: bílá
konzistence: pastovitá
vytvoření povrchové kůry při 23°C: 10 - 30 min
hustota: 1,65 +/- 0,05
tvrdost (Shore A): cca 45
prodloužení při přetržení: nad 250%
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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

barva balení
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

červená 6kg 1 6 Xn ks 1 840,00 73,500 C �

červená 30 kg 1 6 Xn ks 7 800,00 312,000 C � N

červená 60 kg 1 6 Xn ks 13 370,00 535,000 C � N

červená 220 kg 1 6 Xn ks 41 890,00 1 676,000 C � N

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

krystal, bílá, černá 290 25 12 ks 198,00 7,900 C �

barva objem ml bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 290 25 12 ks 198,00 7,900 C � N

název balení
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Isolemfi 3100 rapid 1kg 1 12 Xn ks 342,00 13,700 C �


