
Unikátní lepicí a těsnicí elastická hmota na bázi hybridní

technologie, určená pro vytvoření spojů okenních fólií a

podkladové plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení

vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů.

� vhodné do interiéru i exteriéru

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Barva: šedá

Přednosti:

� lze aplikovat na lehce vlhký podklad

� výborně odolává působení vody a povětrnosti

� zcela ekologický produkt

� bez zápachu při zpracování, snadno zpracovatelné

Tmel umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky

dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako

těsnění i jako lepidlo. Vhodný pro lepení lišt, palubek, desek,

utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Produkt lze použít

na většinu porézních i neporézních stavebních materiálů,

včetně materiálů citlivých na kontakt s rozpouštědly (např.

polystyren).

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� přilnavost na širokou řadu podkladů

� odolný UV a povětrnostním podmínkám, neobsahuje silikon

� bez zápachu při zpracování, přetíratelný, elastické chování

Univerzální hybridní elastický tmel určený jak pro tmelení,

tak i lepení přilehlých konstrukcí a ploch. Vhodný pro apli-

kace, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost

vůči oděru apod. Tmel je vyroben na bázi hybridní techno-

logie, jež nabízí oproti běžným konvenčním silikonovým

a polyuretanovým tmelům celou řadu výhod. Produkt je

velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený

pro použití v interiéru i exteriéru.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� výtečná zpracovatelnost

� odolný vůči mechanickému namáhání

� trvale elastický, odolný UV a povětrnostním podmínkám

� neobsahuje silikon, bez zápachu při zpracování

� zdravotně nezávadný a ekologický , přetíratelný

Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohez-

ní pevností. Lepidlo bylo vyvinuté a je určené pro fixaci pro-

filu PR007 k podkladům jako je beton, keramická tvarovka,

vápenopísková cihla, pórobeton a dřevo. Po vytvrzení je spoj

elastický s maximální pevností v tahu cca 28 kg/cm2.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� přilnavost na celou řadu podkladů s primerem AT140

� velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení

� neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla

� bez zápachu při zpracování

Lepidlo okenních fólií

Fix & Fit - Lepidlo & tmel

Lepicí tmel

Lepidlo pro předsazená okna

Vysoce stabilní PUR materiál, který byl vyvinut pro upev-

nění desek z polystyrénu. Pěna je vhodná pro celoroční

použití. Lepidlo pro ETICS systémy má zcela minimalizo-

vanou expanzi, výbornou strukturu, je odolné vůči zahnívá-

ní a působení vlhkosti. Lepidlo má výbornou přilnavost na

beton, zdivo, kámen, omítku, dřevo, kovy a polystyren.

� vhodné do interiéru i exteriéru

� aplikace od +0 °C do +35 °C

Barva: tmavě zelená

Přednosti:

� vysoká přídržnost k podkladu

�minimálně odtlačuje desky

� otevřený čas: 10 minut

� vytvrzení 30 - 40 minut

� zatížitelné po cca 2 hodinách, velmi snadná aplikace

PUR lepidlo ETICS

Plastoelastický tmel na bázi vysoce kvalitního bitume-

nového kaučuku. Lze aplikovat na většinu běžných

podkladů a to i mokrých. Tmel je určen pro vodotěsné

a parobrzdicí utěsnění spár na obvodovém plášti budov

a to zejména na střechách.

� aplikace od +5 °C do +30 °C

Přednosti:

� dobrá přilnavost na celou řadu stavebních materiálů

� UV stabilní

� přilne na mokré povrchy

Bitumenový tmel

Fix Lepidlo s vysokou počáteční pevností& Seal -

Lepidlo spojuje výhody snadné aplikace jednokomponentní-

ho lepidla a okamžité pevnosti spoje, která je dosažena

velmi dobrou vnitřní soudržností lepidla. Produkt byl vyvinut

zejména pro použití v aplikacích, kde je potřeba zamezit,

pohybu nebo odpadnutí lepeného předmětu, bez dodateč-

ných mechanických prostředků. Díky své extrémně vysoké

pevnosti v tahu (3,0 MPa) je produkt zdatným pomocníkem

výrobcům dřevostaveb, truhlářům a firmám zařizujícím

interiéry. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti:

� nestéká při aplikaci na svislé plochy

� vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá 12 12 ks 92,50 3,590 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

600ml bílá 12 20 ks 240,00 9,300 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá, šedá, černá 12 12 ks 105,00 4,070 D

600ml šedá 12 20 ks 178,00 6,900 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml černá 9 24 � ks 72,00 2,790 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml šedá 12 12 ks 120,00 4,650 D

600ml šedá 12 20 ks 214,00 8,300 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá 12 12 ks 150,00 5,800 D

750ml do 0°C B1 9 12 � ks 167,00 6,450 C

obsah aplikace hořlavost Mj
Cena Kč

pro Česko
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skl.
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bal ks
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nebezp.

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 %132


