
Vlastnosti:
Speciální kontaktní lepidlo s d  razem na vysokou pevnost a elasticituů
spoje ur ené p edevším pro lepení obuvi a kožených výrobk áč ř ů. M
vysokou odolnost v i vod   a teplotám od 20 °C do +125 °C. Je takéů ě -č
odolné
ů ů ř ě ů ův i olej  m, ed  ným kyselinám a louh  m. Lepený spoj z  stává elastickýč

ř ěa vyrovnává vnit ní nap  tí.

Rozsah použití:
Lepení obuvi a kožených výrobk   a dále pro lepení kov že, korku,ů ů, ků
textilu, gumy, p  nových materiál   a mnoha plast í vhodnéě ů ů. Lepidlo nen

UHU lepidlo na kù�i a boty

Vlastnosti:
Mimo ádn   ú inné, vysokopevnostní nestékavé kontaktní lepidlo ur enéř ě č č
pro lepení hladkých povrch   kov   i jiných materiál              ý spoj z  stáváů ů ů. Lepen ů
elastický a vyrovnává vnit ní nap  tí. Má vysokou odolnost v i vod   ař ě ů ěč
teplotám od 20 °C do +125 °C. Dále je odolné v i olej  m, ed  ným- ů ů ř ěč
kyselinám a louh  m.ů

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kov ík) a to jak mezi sebou, tak iů (ocel, hlin
navzájem s k ží, korkem, d evem, gumou, sklem a mnohými plasty.ů ř
Lepidlo není vhodné pro lepení p  nového polystyrenu a m  k eného PVC.ě ě č

UHU Metall - lepidlo pro lepení kovů

UHU glas – lepidlo na sklo

Vlastnosti:
Velmi kvalitní vysokopevnostní transparentní lepidlo pro lepení skla a
krystalového skla vytvrzující UV zářením (na denním světle). Má vysokou
odolnost vůči UV záření a teplotě do +125 °C. Lepidlo je odolné vůči olejům,
ředěným kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává
vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kombinací sklo–sklo, sklo–kov. Není vhodné pro lepení
bezpečnostního skla.

Dvouslo�ková lepidla

Vlastnosti:

Vynikající kvalita tohoto rychleschnoucího dvousložkového epoxidového
lepidla zajišťuje rychlé, průzračné a pevné lepení a opravy s pevností 190
kg/cm . Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným
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kyselinám a louhům. Má vyso-kou tepelnou odolnost od 20 °C do +100−

°C. Lepidlo je po vytvrzení krystalicky čiré.

Rozsah použití:

Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC,
laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, gumy, pěnového
polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení
PP, PE, teflonu a silikonu.

UHU plus 5 min Schnellfest - epoxidové lepidlo

Vlastnosti:

Velmi pevná dvousložková epoxidová plastelína s mimořádnou účinností a
jedno-duchým způsobem použití pro opravy, lepení, těsnění, modelování,
montáž a plnění. UHU repair all odolává vlhkosti, vodě, olejům, alkoholu,
rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou
odolnost od 30 °C do +100 °C. Lze používat na vlhké podklady a pod−

vodou. Po vytvrzení se dá obrábět a přetírat.

Rozsah použití:

Vhodná pro kovy (např. oceli, litiny, hliníky), dřevo, laminát, keramika,
porcelán, beton, kámen, mramor, na dlažbu, obklady a mnohé plasty. Není
vhodná pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

UHU repair all powerkit - epoxidová plastelína

LEPIDLA UHU a SAMSON

UHU porzellan keramik – vteřinové lepidlo na porcelán a keramiku

Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a účinné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení
porcelánu, keramiky, kamene, hlin  ných nádob a   .     to jak mezi sebou,ě td , a
tak i v kombinaci
s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých ploch.
Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

Rozsah použití:
Lepení a opravy porcelánu, keramiky, kameniny a mramoru.
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Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a ú inné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení r  znýchč ů
druh   plast   jako je tvrdé PVC, plexisklo, ABS aj. a to jak mezi sebou,ů ů
tak i v kombinaci s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých
ploch. Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

Návod k použití:
Lepené ásti musí být rovné, suché, odmašt  né a musí p esn   p ilehat.č ě ř ě ř
Lepidlo naneste pouze na jednu stranu lepeného materiálu a p itla te k sobř ě.č

UHU Sekundenkleber kunststoff - na plasty

Akrylátová lepidla SAMSON

SAMSON Super Glue Extra a Super Glue Gel

Kyanoakrylátové lepidlo určeno pro
lepení kovů, gumy, tvrdých plastů,
porcelánu aj. Je určeno pro lepení
malých ploch. Není vhodné pro PP, PE,
teflon a silikon.
Barvy: transparentní
Manipilační pevnost : 10 - 15 s
Funkční pevnost: 24 hod.
Tepelná odolnost: od -20°C do +80°C
Smyková pevnost v tahu: min. 10 MP

velmi rychlá sekundová lepidla

neskapává

Souprava kyanoakrylátového lepidla a aktivátoru
je určena k lepení všech plastů, včetně
nepolárních plastů jako je PP, PE, EPDM, siliko-
nové gumy atd. Lepidlo dále lepí i dřevo, kůži,
kovy, porcelán a gumu. Nevhodné pro lepení
skla.

SAMSON Super Glue Plast plus - na plasty

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3g 6 24 Xi ks 40,60 1,620 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F+ Xi N ks 44,90 1,800 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30g 6 24 F+ Xi N ks 44,90 1,800 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3g 6 24 F Xi ks 96,50 3,860 D � D

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

3g 6 24 Xi ks 40,60 1,620 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

27g 6 24 Xi, N ks 139,00 5,550 D �

obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

58 g 6 24 Xi ks 144,00 5,750 D �

název obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SAMSON Super Glue Extra 3g 12 24 Xi ks 8,95 0,358 D �

SAMSON Super Glue Gel 3g 12 24 Xi ks 16,40 0,655 D �

název obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SAMSON Super Glue Plast-Plus 3g 10 24 Xi ks 41,70 1,670 D �

SAMSON Super Glue Gel-Plus akcelerátor 3g 10 24 Xi ks 43,20 1,730 D � N
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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


