
!! Doprava a skladovatelnost při teplotě nad +5°C !!

DILEKOL - Lepidlo na podlahové krytiny

Jednosložkové lepidlo na bázi disperze a aditiv, vytvrzující odpařením vody, vytvářející trvale pevný
a elastický spoj. Používá se na lepení podlahových krytin z PVC se savým rubem, koberců, textilních
podlahovin, linolea, polystyrénu, apod. Vždy alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch

(beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a
vyrovnávací hmoty). Vzniklý spoj by neměl být dlouhodobě
vystaven působení vody nebo vlhka.

Technické vlastnosti:
Vzhled: tixotropní pasta
Barva: bílá
Měrná hmotnost: 1400 - 1550 kg . m-3

Čas odvětrání: 15 - 40 min.
Otevřený čas: 10 - 12 min.
Doba vytrzování: 24 - 72 hod.
Spotřeba: 450 g . m (stěrkaA2), 600 g . m-2 -2

(stěrka B1)
Aplikační teplota: + 5 °C až + 30 °C
Tepelná odolnost: 0 °C až + 60 °C

DILEKOL - Speciál

Modifikované kontaktní akrylátové lepidlo, které neobsahuje vodu a rozpouštědla. Používá se na
lepení podlahových krytin z PVC (nového PVC na staré), textilních podlahovin, dřevěných podlah,
korku, korkových dlaždic a lehčeného polystyrénu. Má zvýšenou počáteční lepivost, lze jej použít jak

horizontálně, tak vertikálně. Použití pro SAVÉ a NESAVÉ
povrchy.

Technické vlastnosti:
Vzhled: tixotropní pasta
Barva: bílá
Měrná hmotnost: 1300 - 1450 kg . m-3

Čas odvětrání: 1 - 8 min.
Otevřený čas: 10 - 12 min.
Doba vytrzování: 24 - 72 hod.
Spotřeba: 450 g . m (stěrkaA2),-2

530 g . m (stěrka B1)-2

Aplikační teplota: + 5 °C až + 30 °C
Tepelná odolnost: 0 °C až + 60 °C
Sušina ONL: min. 64 % (1g/105 °C/1 hod.)

Jednosložkové modifikované kontaktní lepidlo na bázi disperze bez aditiv, se zvláště vysokou
počáteční lepivostí, vytvářející trvale pevný elastický spoj. Ve většině případů nahrazuje lepidla z
polychlorovaných kaučuků. Neobsahuje vodu ani rozpouštědla. Používá se na lepení ve

stavebnictví, textilním a obuvnickém průmyslu, pro hobby (papír,
textil, kůže, dřevo, PVC podlahoviny, PVC hrany, beton,...). Lze
použít k veškerému standardnímu lepení výše uvedených
materiálů. Použití pro SAVÉ a NESAVÉ povrchy.

DILEKOL - Extrém

Technické vlastnosti:
Vzhled: tixotropní pasta
Barva: bílá
Měrná hmotnost: 1200 - 1350 kg . m-3

Čas odvětrání: 10 - 12 min.
Otevřený čas: trvale lepivý
Doba vytrzování: 24 - 72 hod.
Spotřeba: 400 g . m (stěrkaA2),-2

470 g . m (stěrka B1)-2

Aplikační teplota: + 5 °C až + 30 °C
Tepelná odolnost: 0 °C až + 60 °C
Sušina ONL: min. 58 % (1g/105 °C/1 hod.)
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� pro vnitřní i venkovní použití
� odolný proti vodě a oděru
� odstranitelný acetonem
� matný na olejové bázi
� dlouho trvanlivý
� rychleschnoucí
určen k malování nebo zbarvování keramiky,
skla, papíru, plastu, gumy, oceli a dřeva atd. Má
dlouhou trvanlivost, je odolný vodě a rychle
schnoucí.

ALTECO - barevné popisovaèe

JAPONSKÁ VTEØINOVÁ A EPOXIDOVÁ
LEPIDLA NEJVYŠŠÍ KVALITY

REALFIX - lepidlo na Novodur
� snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílců z neměkčeného

PVC - Novoduru, např. sanitární rozvody, zápachové uzávěrky, okapy,
střešní svody, kanalizační odpadní roury apod.

� lepidlo vytváří pružný spoj, odolává vodě a vykazuje vysokou pevnost
tlakových spojů

REMALLE

� opravný smalt na vany a výlevky
� v barvě bílé nebo bahama

DALŠÍ TMELY A LEPIDLA PRO STAVBU A ÚDRŽBU

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1,5 kg plastový kbelík 1 24 ks 91,00 3,640 D �

4,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 204,00 8,150 D �

12,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 530,00 21,200 D �

nesmí
zmrznout!

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 91,00 3,640 D �

5,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 374,00 15,000 D �

12,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 840,00 33,600 D �

název Mj/kart
skl.

měs.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 124,00 4,960 D �

5,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 454,00 18,200 D �

12,0 kg plastový kbelík 1 24 ks 1 210,00 48,400 D �

nesmí
zmrznout!

nesmí
zmrznout!

název obsah bal. ks
skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ALTECO - SUPER GLUE 3 g 12 18 Xi ks 15,80 0,630 D �

vteřinové lepidlo, guma, plasty, keramika, dřevo. Vynikající kvalita !

ALTECO SUPER GLUE GEL 3g 12 18 Xi ks 26,60 1,060 D �

vteřinové lepidlo, nestékavé, univerzální, porézní materiály, dřevo, kovy

ALTECO 2-TON CLEAR Super Strong 40g 12 18 XiN ks 54,50 2,180 D �

dvousl., epoxy lepidlo na kov, dřevo, tvrdé plasty, laminát, porcelán, beton i kámen.

ALTECO 3TON CLEAR F05 (5min.) 20g 12 18 XiN ks 75,50 3,020 D �

epoxy, čiré rychlé lepidlo, sklo, porcelán, keramika atd.

10g 6 18 Xi ks 19,60 0,785 D � D

64g 12 18 Xi ks 63,00 2,520 D �

epoxy, šedé lep. na chladné svařování, opr. chladičů, kovy, dřevo, sklo

ALTECO 3TON EPOXY (30min.) 56g 12 18 Xi ks 59,00 2,360 D �

dvousl., šedé epoxy lep. na chladné svař., kovy, dřevo, sklo, guma

EPOPUTTY A+B 100g 12 18 Xi ks 111,00 4,440 D � D

tmelení, lepení - sklo, plasty, kovy, dřevo

ALTECO D 20g 25 12 Xi ks 82,50 3,300 D �

ALTECO 3TON QUICK (4min.)

spec. vysokopevnostní rychleschnoucí kyanakryl. lepidlo na těžce slepitelné plasty jako měkčené PVC, EVA, EPT a lepení kovů,
nízká viskozita

barva
symbol
nebezp.

Mj balení
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílý, žlutý, červený, zelený, modrý,
černý, stříbrný, zlatý

Xi ks 20 40,40 1,350 C �

barva obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá, bahama 8g 10 12 F 77,00 3,080 C �

obsah
bal.
ks

skl.
měs.

znak
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

130 ml 30 12 Xn 25,80 1,030 C �

ØADA LEPIDEL
DILEKOL
ØADA LEPIDEL
DILEKOL
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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


