
DUVILAX BD-20 - přísada do stavebních směsí

DUVILAX LS-50 a DUVILAX EXPRES LS
- interiérové disperzní lepidlo na dřevo

DUVILAX L-58 - interiérové disp. lepidlo na obkladačky...

� je určený pro výrobu nátěrových hmot a omítkovin
� současně se používá jako přísada do

polymercementových malt, betonů a dalších
materiálů ve stavebnictví, kde působí jako
pastifikátor

� zvyšuje pružnost, přilnavost, odolnost proti
nárazům, olejům a zvyšuje vodonepropustnost

� jako podklad před lepením lepidly ředitelnými
vodou, pod samonivelační podlahy apod.

� lepí karton a papír

� k lepení dřeva, nábytku, papírů,
kartónu, textilu apod.

� konečná pevnost spoje odpovídá hodn.
EN 204 v třídě D2

� pracovní teplota nesmí klesnout pod 15 Co

� lepení všech druhů PVC a textilních podlahovin,
linolea, dlaždic, keramických obkladů, apod.
na betony, omítkoviny, sádrokarton apod.

� pracovní teplota nesmí klesnout pod 15 Co

DALŠÍ TMELY A LEPIDLA PRO STAVBU A ÚDRŽBU

S 2802 A příměs do stavebních směsí

� mísitelná s vodou v každém poměru
� po zaschnutí ve vodě nerozpustná
� zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
� zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost

a otěruvzdornost
� zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů

a dalších cementem pojených hmot, pro trvale
vlhká a alkalická prostředí

� zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům,
včetně UV záření

AKRYLÁTOVÉ TMELY NA DILATAÈNÍ SPÁRY PANELÙ

S-T5 - pro těsnění dilatačních spár panelových budov a jejich
obvodových plášťů s max. délkovým rozponem prvku 6000 mm. Šířka
spáry – min. 5 mm, max. 40 mm. Odolnost dilatacím do 20% dle ISO 11
600.

SKLENÁØSKÝ TMEL BGV

� disperze anorganických pigmentů a plnidel v pojidle,
kterým jsou vysychavé a polovysychavé oleje
s přídavkem smáčedel a zvláčňovadel

� k utěsňování a upevňování tabulových skel v
dřevěných a kovových rámech oken, dveří

� vyrábí se v nenormalizovaném šedobéžovém
odstínu

SKLENÁØSKÝ TMEL (DISTYK)

Jednosložkový tmel na bázi lněného oleje, pryskyřic
a plnidel
� snadno aplikovatelný
� snadná úprava povrchu, přetíratelný
� po překrytí barvou - odolný proti povětrnostním vlivům
Použití
� tmelení skleněných výplní do dřevěných a ocelových

rámů oken a dveří
� tmelení skleněných výplní, zahr. skleníků apod.

DÁLE PRO TMELENÍ, LEPENÍ A OPRAVY

PL 400 (TREMCO)

� univerzální lepidlo pro stavební a sklenářské práce
i pro domácnost, přetíratelné

� vhodné pro lepení rohovníků Al konstrukcí i lepení zrcadel
� vynikající přilnavost na sklo, beton, plech, kámen,

laminát, ocel, hliník, PVC
� nesmí být použito pro lepení polystyrénu !!!
� není vhodné pro lepení gumy !!
� odolává výborně vodě, chladu i horku (- 40 až +100  C)o

� po uplynutí jednoho měsíce může být přetřeno barvou

� vysoce pevné, rychle přilnavé stavební lepidlo určené k lepení všech
známých stavebních povrchů

� nahrazuje hřebíky a šrouby v mnoha aplikacích
� může být použito k připevnění podlahových lišt, dekorativních panelů na

zeď, rámů dveří, roubení (dřevěných výztuh) a PVC, podlahových desek,
dřevěných okenních rámů, pracovních desek, prahů a kovových obrub,
koberců, cihlových obkladů, ozdobných lišt, keramiky, sádrokartonů,
korku a mnoho dalších.

Hřebíky v tubě

DISTYK - akrylátový těsnící tmel

� se používá k utěsňování spár mezi styčnými plochami kovů, dřeva, novoduru
a všeobecně k opravám prasklin zdiva v interiérech, k utěsňování průchodů

potrubí, skleněných výplní apod.
� je vhodný pro lepení obkladaček vápencocementových desek, kabřince,

pěnového polystyrenu a obdobných obkladových materiálů i pro zvukové
a tepelné izolace

� není vhodný všude tam, kde je předpoklad trvalého působení vody jako např.
bazény, jímky apod. Občasný nebo krátkodobý styk s vodou však
nezpůsobuje žádné změny tmelové vrstvy
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označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 kg kelímek 8 12 ks 69,50 2,780 C �

5 kg kbelík 1 12 ks 345,00 13,800 C �

Duvilax BD 20

Duvilax Ex. LS50 0,25 kg dóza 25 12 ks 41,80 1,670 C �

1 kg kelímek 8 12 ks 110,00 4,400 C �

5 kg kbelík 1 12 ks 472,00 18,900 C �

Duvilax LS 50

Duvilax L 58 1 kg kelímek 8 12 ks 118,00 4,720 C �

5 kg kbelík 1 12 ks 540,00 21,600 C �

označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 kg láhev 12 24 ks 43,30 1,730 C �

2 kg láhev 8 24 ks 86,50 3,460 C �

5 kg kanystr 1 24 ks 207,00 8,300 C �

10 kg kanystr 1 24 ks 418,00 16,700 C �

S 2802 A

označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

S-T5 bílý 12kg kbelík 1 12 ks 1 120,00 44,800 C �

do rozponu 6m 40kg sud 1 12 ks 3 550,00 142,000 C �

označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1kg kelímek 18 12 ks 30,90 1,240 C �

20kg kbelík 1 6 ks 470,00 18,800 C �

SKLENÁŘSKÝ TMEL
BGV

obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

300 ml 25 12 F,N,Xi 148,00 5,900 C �

obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

310 ml 12 12 F 84,00 3,360 C �

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá, černá, šedá, hnědá 310 ml 25 24 42,00 1,680 C �
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označení balení obal kart.
skl.

měs.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 kg salám 20 24 ks 18,90 0,755 C � D

1kg salám 15 24 ks 26,50 1,060 C � D

25kg kbelík 1 24 ks 530,00 21,200 C �

Sklenářský tmel
(DISTYK)


