
UHU alleskleber extra – univerzální extra lepidlo

Vlastnosti:
Lepí rychle, čistě, trvale, možnost korektury spoje.

Rozsah použití:
Porcelán, dřevo, kovy, sklo, keramika, plexisklo, plsť, kůže, korek, textil, kartón, papír
– UHU univerzální lepidlo lepí prostě všechno. (Nevhodné na styropor).

Vlastnosti:
Mimo ádn   kvalitní, iré, rychleschnoucí, vodovzdorné, transparentníř ě č
lepidlo ur ené a kombina níč č, plastůpro lepení plastových modelů
lepení. UHU plast spezial dosahuje vysokých pevností rozpušt  nímě
povrch   plast é sva o vání). Je vhodné také pro lepení úzkýchů ů (studen ř -
št  rbin díky speciálnímu jehlovému aplikátoru (9743).ě

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení tvrzeného polystyrenu (PS), ABS, SAN, plexiskla
(PMMA), tvrdého PVC, celuloidu, polykarbonátu (PC) a je také vhodné
pro kombina ní lepení s dalšími materiály jako je d evo, karton a papír.č ř
Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a p  nového polystyrenu.ě

UHU Plast spezial - speciální lepidlo pro lepení plastù

LEPIDLA UHU

Pro domácnost, øemeslo a hobby

UHU tac patafix – lepící plastelína (guma)

Je vhodný k lepení papíru nebo malých předmětů na většinu
materiálů a ploch včetně dřeva, omítky, skla, kovů, plastů,
porcelánu, atd. 100% využití v domácnosti, kanceláři, škole.
Snadné použití. Může být používané opakovaně.

Lepený povrch musí být suchý a čistý. Nepoužívejte na čerstvě
natřené povrchy nebo tapety. Před použitím výrobek nejdříve
vyzkoušejte na malém vzorku. Není toxický a nedráždí.

UHU patafix PROPower – ultra silné lepící polštáøky

� jsou ultra silné lepicí polštářky, které lze odlepit a zase použít pro
objekty až do 3 kg. Praktický a ultra silný pomocník při domácích
pracích a opravách! Vhodné pro vnitřní i vnější použití, jelikož jsou
odolné vůči UV záření a vlhkosti.
� ultra silné
� lze odlepit a zase použít
� pro objekty až do 3 kg
� pro vnitřní i vnější použití

Je vhodné pro lepení všech pružných, tuhých, porézních i neporézních
materiálů, jako jsou např.: porcelán, keramika, mnoho plastů, kovy,
dřevo, sklo, kůže, guma, pěnový polystyren, papír, karton apod. Není
vhodné pro lepení PP, PE, teflonu, silikonu a textilu.

UHU Alleskleber Super Strong & Safe

� velmi pevné, rychlé a bezpečné lepení
� možnost korekce po dobu 20 sec. (prsty neslepí tak rychle)
� odolné vibracím a otřesům
� odolává povětrnostním vlivům a teplotám od 50 °C do +100 °C−

� pružné, transparentní, bez zápachu

Nejtěžší předmět zvednutý pomocí lepidla je FORD Pick
Up Truck o váze 4140 kg. Čtyřtunové vozidlo viselo 1 ho-
dinu zvednuté na jeřábu, zavěšené za dva ocelové válce
o průměru 7 cm, vzájemně slepené 9 kapkami běžně dos-
tupného lepidla UHU Alleskleber Super Strong & Safe.
Rekordu bylo dosaženo 11. 10. 2007 v Německém Bühlu.

UHU weich PVC - lepidlo na měkčené plasty

Vlastnosti:
Velmi pevné speciální transparentní lepidlo pro opravy a lepení měkčených
plastů. Souprava obsahuje lepidlo a opravnou fólii. Má vysokou odolnost vůči
vodě a teplotám od 30 °C do +70 °C. Je také odolné vůči olejům, ředěným−

kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Lepí měkčené PVC, gumu a umělou kůži (nafukovací hračky, čluny, lehátka,
bazény, pláštěnky, plastová obuv aj.). Lepidlo není vhodné pro lepení PE, PP,
teflonu, silikonu a pěnového polystyrenu.

UHU allplast – univerzální lepidlo na plasty

Vlastnosti:
UHU allplast spojí pevně spoustu plastických hmot mezi sebou a též s jinými ma-
teriály. Lepidlo je použitelné na veškeré běžné plastické hmoty – s výjímkou plas-
tů, které se dají sotva spojit (Např. polyethyleny a polypropyleny). Nevhodné pro
styropor. Tvrdý, ale pružný lepený spoj je za 24 hodin odolný vůči chladu a teplu,
proti vodě, oleji, benzinu, zředěným kyselinám a zásadám.

Rozsah použití:
Vhodné pro lepení např. plexiskla, tvrdého PVC (novodur), ABS a to jak mezi
sebou, tak i navzájem s dalšími materiály (kov, dřevo, sklo a keramika). Není
vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového polystyrenu.

Speciální

UHU hart kunststoff - na tvrdé plasty

Vlastnosti:
Speciální transparentní lepidlo pro lepení tvrdých plastů. Lepidlo odolává vodě,
olejům, ředěným kyselinám a louhům a teplotám od 30 °C−

do +90 °C. Tzv. svařování za studena.

Rozsah použití:
Vhodné pro lepení např. plexiskla, tvrdého PVC (novodur), ABS
a to jak mezi sebou, tak i navzájem s dalšími materiály (kov, dřevo,
sklo a keramika). Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového polystyrenu.
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Vlastnosti:
Vysoce kvalitní nestékavé kontaktní lepidlo pro rychlé, pevné a isté lepeníč
hladkých povrch   materiál é vlastnosti je vhodné pro práci nadů ů. Pro sv
hlavou a svislých plochách. Má vysokou tepelnou odolnost od 20 °C-

ů ř ědo +125 °C. Lepený spoj z  stává elastický a vyrovnává vnit ní nap  tí.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení d eva, d evot ísky, plast ánu, skla,ř ř ř ů, keramiky, porcel
kov že, filcu, korku, textilu, gumy, p  nových materiál   aj. Lepidlo neníů, ků ě ů
vhodné pro lepení p  nového polystyrenu a m  k eného PVC.ě ě č

UHU greenit kontakt kraft gel - nestékavé lepidlo

UHU power transparent - èiré silné lepidlo

Vlastnosti:
Universální čiré lepidlo nové generace s vysokou pevností vyvinuté pro lepení
všech slepitelných materiálů. Toto polyuretanové lepidlo je svými vlastnostmi a
oblastmi použití převratnou změnou ve způsobu, technologii a výsledcích
lepení. Odolává horké vodě, čistícím prostředkům, ředěným louhům,
kyselinám, alkoholu a teplotám od -20 °C do +90 °C.

Rozsah použití:
Lepí spolehlivě všechny materiály s výjimečnou pevností. Vhodné zejména pro
lepení a opravy dřeva, tvrzených i měkčených plastů (vynikající pro opravy a
lepení plastové obuvi, bazénových folií, nafukovacích matrací apod.),
keramiky, skla, kovů, kůže, gumy, textilu, plsti, korku, kartonu apod. Měkčené
plasty jako vinyl je možné lepit i pod vodou. Není vhodné pro lepení PP, PE,
teflonu a silikonu.

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

31 g 6 24 F ks 39,20 1,570 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 10 24 F+, Xi ks 88,50 3,540 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

42g 10 24 Xi ks 52,00 2,080 D �

670g 6 24 Xi ks 307,00 12,300 D � N

Kontaktní

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

42g 6 24 F+ Xi N ks 54,50 2,180 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

barva MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

80 ks 12 24 bílá ks 40,60 1,620 D �

80 ks 12 24 žlutá ks 37,80 1,510 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

7 g 6 24 ks 78,50 3,140 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F Xi ks 44,90 1,800 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30 g 6 24 F Xi ks 56,00 2,240 D �

obsah bal. ks
skl.
měs
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nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F+ ks 43,40 1,740 D �
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obsah bal. ks
skl.
měs

barva MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

21 ks 12 24 černá ks 33,60 1,340 D � D


