
Kvalitní silikon pro spáry na fasádách a oknech. Široká
barevná paleta dodávaných odstínů umožňuje přizpůsobit
barevnost okolním plochám.
Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující se
vzdušnou vlhkostí. Tmel je určen pro zasklívání otvorových
výplní, utěsnění styčných spár a všude, kde je potřeba
vytvořit vzduchotěsný a vodotěsný uzávěr.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� 10-ti letá záruka v systému"i3"
� odolný proti oděru
� odolný vůči plísním
� UV odolný
� trvale elastický

Oblíbený tmel mezi sklenáři a výrobci dřevěných oken,
hlavně díky velmi dobré zatékavosti a zpracovatelnosti.
Jednosložkový neutrální silikon určený pro zasklívání
a pro tmelení styčných i dilatačních spár. Materiál je dlou-
hodobě elastický, UV odolný, odolný vůči povětrnostním
vlivům, s přilnavostí na široké spektrum materiálů.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� UV odolný
� výborná zpracovatelnost
� obsahuje fungicidní přísady
� bez nepříjemného zápachu při zpracování

Jednosložkový neutrální silikonový tmel určený pro lepení
zrcadel. Dokud lepidlo zcela nevytvrdne, musí být zrcadlo
zajištěno proti pohybu mechanickými prostředky.
� vhodné do interiéru.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� vysoká počáteční přilnavost
� rychlé vytvrzování
� vysoká pevnost ve střihu
� široké spektrum přilnavosti

Silikon pro okna a spáry

Neutrální silikonový tmel

Polyuretanové pěny a lepidla

FA940 Lepidlo na zrcadla

Silikon určený a schválený pro utěsnění spár prosklených
fasádních konstrukcí včetně strukturálních fasád, zasklí-
vání polykarbonátu a tmelení celé řady dilatačních spár
stavebních konstrukcí.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� výborná přilnavost na široké spektrum podkladů bez
nutnosti užití primeru
� přípustná deformace tmelu ve spáře: + 50%
� excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Fasádní silikon

Jednosložkový acetátový silikon, který je vysoce odolný
vůči tvorbě plísní na povrchu. Speciální receptura
vyvinutá pro použití u sanitárních instalací a na skleněné
i kovové konstrukce.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� odolný vůči plísním
� dlouhodobě elastický
� odolný vůči chemikáliím a oděru

Sanitární silikon

Jednosložkový rychle tvrdnoucí acetátový silikon určený
pro lepení vitrín a akvárií. Silikon odpovídá bezpečnostním
předpisům DIN 32 622 pro celoskleněná akvária.
Atestovaný pro styk s pitnou vodou a potravinami dle
zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky 409/2005 Sb.
a vyhlášky 38/2001 Sb.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� vysoce lepivý, dlouhodobě elastický
� odolný vůči působení mořské vody
� schválený pro styk s potravinami a pitnou vodou v ČR

Akvarijní silikon

Jednosložkový silikon ideální pro tmelení spár v prosto-
rách s vysokou vzdušnou vlhkostí a častým výskytem
vody na tmelených plochách.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� odolný vůči oděru
� odolný vůči plísním
� dlouhodobě elastický
� vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

Sanitární silikonový tmel

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml transparent 12 20 ks 82,00 3,180 C

310ml

bílá, šedá, světle šedá, okr, hnědá,
čokoládově hnědá, tmavě hnědá,
černá

12 20 ks 86,00 3,330 C

310ml

na objednávku - světlý dub, tmavý

dub, borovice, krémově bílá,

betonově šedá, stříbrně šedá

12 20 ks 86,00 3,330 C

600ml transparent 12 20 ks 133,00 5,150 C

600ml bílá 12 20 ks 140,00 5,450 C

600ml

na objednávku - šedá, světle šedá,

světlý dub, borovice, okr, čokoládově

hnědá, tmavě hnědá, černá

12 20 ks 140,00 5,450 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310 ml transparent 12 20 ks 86,00 3,330 C

310ml bílá 12 20 ks 90,00 3,490 C

600 ml transparent 12 20 ks 124,00 4,810 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá 9 12 ks 116,00 4,500 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml černá 12 20 ks 236,00 9,150 C

600ml černá 12 20 ks 369,00 14,300 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml transp., černá 18 12 ks 134,00 5,200 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml transp., bílá 18 12 ks 119,00 4,610 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml transp., bílá 18 20 ks 72,00 2,790 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %130


