
Výhody:
� okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
� bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
� rychle vytvrzující, bez zápachu
� trvale pružné, odolné vlhku a vodě, povětrnostním vlivům
� odolné plísním, slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

DALŠÍ TMELY A LEPIDLA OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ CHEMIE

MAMUT GLUE ( High tack )

Základ / Materiál MS polymer

Tepelná odolnost –40 / +95 °C (po vytvrzení)

Aplikační teplota +5 / +40 °C

Dilatační schopnost ± 25 %

Doba vytvoření povrchové slupky » 10 – 15 minut

Pevnosti v tahu 2,18 MPa » 22kg/cm2

Tvrdost dle Shore A (3s) » 60 ± 3

165

Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního
kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk
a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní
k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům.
Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v
interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy a jiné).
Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek,
schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

POWER KLEBER - PU lepidlo D4

Základ / Materiál polyuretan

Tepelná odolnost –30 / +80 °C (po vytvrzení)

Aplikační teplota +5 / +30 °C

Otevřený čas cca 5 min

Úplné vytvrzení 24 - 48 hod

Pevnost ve smyku 8 Mpa

Třída namáhání D4 dle ČSN EN 204

více na str.131

TOPEKOR - ochrání vaše ústřední topení

� vysoce účinný prostředek pro likvidaci anorganických
a organických usazenin

� pouze pro vodní systémy, ne pro glykolové
(snáší se s glykoly ve vodních nezámrzných systémech)

� zabraňuje vnitřní korozi uzavřených systémů ústředního topení,
lze použít v oběhových systémech, kde je možnost vzniku
vodního kamene nebo koroze

� obsah obalu zaručuje dokonalou ochranu systému
s objemem do 400 litrů vod v průběhu minimálně 2 let

� odstraněním vodního kamene podstatně zlepšuje tepelnou
účinnost systému a omezením koroze prodlužuje životnost

obsah Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 litr 10 ks 74,00 2,960 D �

10l 1 ks 1 040,00 41,600 D �

� Po vytvrzení lze brousit a přetírat
� Odolné vůči vodě dle EN 204 D4
� Bez obsahu rozpouštědel
� Odolné běžným chemikáliím
� Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř ke všem povrchům

i k vlhkým podkladům
� Těžce zápalné

POMOCNÉ KOMPONENTY
na výrobu izoskel

Jednosložkový, vlhkem vulkanizující transparentní polyuretan určený k lepení
i tmelení. Využívá moderní hybridní SPUR technologie. Tento moderní výrobek
je určený pro lepení a tmelení veškerých spojů v interiérech i exteriérech budov
s požadavkem na neviditelný spoj. Najde všestranné uplatnění mezi zedníky,
klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i zámečníky při údržbě, opravách,
výstavbě i montážích. Vytváří elastický spoj.

Vlastnosti
� Transparentní / průhledný spoj
� Tmelí a lepí v jednom pracovním kroku
� Vodotěsný, mrazuvzdorný
� Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
� Odolný plísním a stárnutí
� Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům
� Téměř bez zápachu – moderní hybridní polyuretan

Použití
� Neviditelné lepení skla
� Transparentní a elastické lepení a tmelení mnoha konstrukcí
� Tmelení v interiérech i exteriérech budov
� Tmelení parapetů, klempířských prvků, prvků fasád aj.
� Na beton, kámen, zdivo, dřevo, kovy, sklo a vybrané typy plastů

BOND FLEX CRYSTAL polyuretan

název obsah
znak

nebezp.
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Čistič GLASSOL 0,5l rozpraš. F+ ks 103,00 4,120 C �

perfektní odmaštění a očištění skel 1l F+ ks 128,00 5,100 C �

5l F+ ks 600,00 24,000 C �

Tryska DG - tmelení izoskel, dvojskel ks 324,00 13,000 C � D

Molekulové síto-MOLSIC 3A 1,0-1,5 mm 25 kg ks 1 340,00 53,500 C �

Molekulové síto MOLSIC 3A 0,5-0,9mm sud 150 kg ks 8 260,00 330,000 C �

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

transparentní 300 ml 12 9 149,00 5,950 C � N

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25 ml 100 12 37,00 1,480 C �

290 ml 12 9 149,00 5,950 C �

černá 290 ml 12 9 150,00 6,000 C �

crystal 290 ml 12 9 173,00 6,900 C � N

TOTAL bílá 290ml 12 9 179,00 7,150 C � N

bílá

Použití:
Pro mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. Přilepí
i těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje. Pevnost
v tahu po vytvrzení . Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciálníaž 22 kg/cm2

modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní
a elastický spoj. Není agresivní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

Pohlcovač Clean Home
nabízí jednoduché řešení pro snížení vlhkosti- byty, domy, chaty, garáže, karavany,
kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy, posilovny. Tato novinka není závislá
na elektrické energii, pracuje zcela nezávisle. Hydroskopické krystaly absorbují
nadbytečnou vlhkost. Při 45% vlhkosti (optimální hladina pro zdravý interiér)
se absorpce vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkost opět aktivuje hydroskopické
krystaly.

Prevence proti vlhkosti a zápachu

Zabraňuje: Kondenzaci vodní páry, zápachu,
plísním, zavlhnutí stěn, alergiím a zničení nábytku.

Jak vzniká nadměrná vzdušná vlhkost?
Čtyřčlenná domácnost při pravidelných
činnostech jako je vaření, koupání, sušení prádla,
vyprodukuje během dne přibližně 8 až 12 litrů
vodní páry.

Jak se projevuje nadměrná vlhkost?
Pokud nemá vlhkost kam uniknout, vysráží se na
nejchladnějších místech a místech tepelných
úniků tj. tepelné mosty, vnitřní kouty, styk zasklení
s okenním rámem apod.

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

béžová 310 ml 12 12 Xn 125,00 5,000 C � R

název obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak nebezp.
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Cleanhome - komplet 650g 450g 10 12 Xi,GHS07 160,00 6,400 C � N

Cleanhome - náhradní náplň 450g 10 12 Xi,GHS07 68,50 2,740 C � 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


